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భవభూతినాటక కథలు 

లాలాజలము జజ నానా నలానన ననన రర స కో కాట 

ఇది 

ఆంధ) విశ్వ విద్యాలయ సర్వక శాశాలా పండితులగు 

ఆధు అన 9 బ్రహ(శ్రీ మల్లాది సూర్యనా రాయణశా (స్మ గారిచే 

ర చియింపబడినది, 

మాక్తీలన్ ఆఅండు కంపేని లిమిపెడ్ 

వమువరాసు బొంబాయి కలక తా లండను 

1950 



క్స్ థ్రిర్ర 

ఆంధ్రవచన కావ్యములలో వన్నె కెక్కిన “భవభూతి 
నాటకముల  తెలుణగువచని మనెడి యా ఫ్లున్తకమును 

ఆంధ్ర, విశ్వవిద్యాలయ నరక శాశాలా పండితులగు బ్రహ్మశ్రీ 

మల్లాది సూర్యనారాయణశా (స్త్రీ గారు తా మాం ధ్ర సాహిత్య 

పరిషత్తునం బండితులుగానున్నతజి రచియించి 1915 వ సంవ 

త్సరమునం దొలుత, బ్రకటించిరి, 1918 న సంవత్సరమునను, 

1920 వ నంవత్సరమునను ఇది అచ్చొ ల్రింపబడియె, ఈ 
రూపకముల కథలు, గురుజన భక్తి, నీతి'ధెర థై. ర్యనాహాన 

ములు, పాతి వ్రృత్యము, సత్యము, దయ, మైత్రి, కార్యదక్షత 

మొదలగు నెల్ల మా నవధర్శములను, (స్ర్రీవిద్య, వివాహాపద్ధతి 
మొవలగు నంఘధర ములను బోధించు ప్రాచీన దేశ నాగర 

కతను డెల్పుచు లోక జ్ఞానదాయకములై కల్పనాచాతుర్యం 

బున విలసిల్లుచున్నవి, పాథశొలలందలి ప్రకృత స్థితి ననున 

రించి సులభ శె లిని ప్రాయంబడినవి, ఇందు మాలతీ మాధవ 

మున శృంగారరన వర్ల నములు పరిత్యజించి "కేవల కథా 
భాగము మూత్ర, మే తెలుపబడెను, 



శ్రీరస్తు, 
న జ్ rd శ 

శం నమః పర బువా 

భఛభవభఖూతినాటక కథలు, 
వ. 

నున చరిత్రము 

న 

వి శ్వామిస్రుం డను మహాముని యజ ము సేయం దల 

"పెట్టి యది రశాతనవాధ బేకుండలో నిరంతరాయముగా నెజు 

"వేజుటకై యయోధ్యావురంబునకు వచ్చి దశ రథమహాో 

రాజును యాచించి (క్రీ రామలత్షణులను వనతవోవనంబునకు: 

తీసికొసె క్లైను, ఈ జన్న మునకు బిలువంబడిన జనక చ కృవర్తి 

తాను గూడ యజ్ఞ దీతమలోం బ్ర వేశించినవాం డగుటచే నీత 
ఊర్శిళశ యను తనపు త్రి కలతోం గూడం దన తమ్యుండగు కుశ 

ధ్యజుని విశ్యామిశ్రు నాశ్ర్రమయంబునకుం బయనముచవేసి పంపెను, 

అత జాకన్నెలతో౮హాడ రథ మెక్కి. బయలువెడలి విశా 

మితునిమహీమ నాపిల్ల లలకు బోధించుచు వచ్చి కౌశికీన దీతీర 
మందలి సిద్ధా శృమమునొద్ద నరదము దిగను. అంతలో నీ 

రాజురాక సెజింగనకొనికుండు రామలత ణులతోయహాడనాతని 

కెదురుగా వచ్చుచు దనలో “వేలు మేలు, విజేవారాజు 

నామాట తీసివేయక నీతోర్మిళలతోం గుశధ్వజుని బంపెను, 
ఇంక రాతననాశనము గావించుట్క, యజ్ఞము నిర్వహించుట, 

(శ్రీరామునకు సీతను బెం డ్రిసేయుట, 'రామునికీర్తి లోకంబునం 
బ్రకీటించుట, యనుకార్యములు క్రృమయముగాంబేయవలయును 



ల్లి భవభూతి నాటక కథలు 

అని తలంచికొనుదు. గత ధ్యాజుని నమిాపించు చుండలా, 

దలకు బులు “మహాశ్తా ! మన మిపుడు వరాడయబోనవు నత 

జవం డని జూడిగిరి, అంత నమ్మని వారలతో 'విభేబా చేశ 
ప్రభువును యాజ్ఞ వల్క్యామునికి శిష్యుండును బ్రవావేత్త త్రయు 
నగు దనకచక్రవ ఎని వినలేదా? అని పలికి, “ఓహో ! తన 

యింటిలో 'శేనధనుస్పు నుంచుకొని పూజించునతండ్యను, 

అయోసిజాతయగు కన్యను "బెంచువాతయస నగు సీర ధ్యజుణా” 

ఆన చారునుడువ నన్హనవ్యుినవి నన్మ్యచు నాతని తమ్ముడగు 
స్నో 

న 
5 

కుశ ధగజుండు మనయజ్ఞ మునకు వచ్చ నతని కదు శే. ఉమంటి” 
డి ue 

మని చెప్పి యారాజును దార సించెను, woo విశాం 

మిత్రునకు నమక్క్లరించి “ఇది భూప్ప్క్టుక య యగు శీత, బి కమా 

యన్న గారికూయ్రగు నూక్షిళియని వురాల్సి న మను. 

రింపంజేసి యాతని దీవనల నండి “ముసీ స్ంద్రా | బ్రాన్యాణధర, 

ములును తస్తియధర ములు నొక్క_చొోం  గూడినట్ల్టుగా 

నున్న యూమనోవారకుమూ రు లెవిరని యడి7ను, గాభేయుం 

డును వీరు దశ రథచుహారాజువుల్రైలగు రామలత్మణు” లని 

'తెల్పెను. ఆఅ బాలురును కుశ ధ్యజునకు నమన్క్మ_రింప నతండు 

వారిని గాంగిలించుకొని కౌశికునితో రఘువంశమును గూర్చి 
(ప్రశంసించె. అంత మునియనువుతి నండటు నొక చెబ్బునీడ 

నుపవసించిరి. సీతారాములును, ఊరి శాలక్షుణులును బరస్ప 
రము సాభీ ప్రాయముగాం జూచికొని మనస్సులలో నానందించు 

చతుండిరి, 

అంతె “రామచంన్హ్రా ! జయము జయము జని పొగ 

చు నొక వనిత యచ్చటికి రాగా, సీమె యహాల్య యను 

పేరు గల గౌతముని భార్య యనియు భర్తచే తాయిగా 



(గ ks er ర గి cD య ర ey 

కకింపయబడిన మూమె కీ ల్లీ 7 మునిచే శాపవిముకి “లె 
Rn =) 

భక్ఞజులాశా ౩ చ సాల్ 
+ అలో 

యాతని మాటచే మాయొప్పద వన్చెతిని, నేకు కాకణునకోం 
బుక సితుంతను, నాెజీకన కర్ణ న మనూయుండు, ఇంచు ఏకు గక 

వంచదనియు.ల డస మూ హాబ్లు జానకిని బెండి యాూడం సోది కన 
య 

యాభీన్యము మోకుం చెల, 2కే సన్నింనులకుం బం"పి నని 
ఆ రా మాటా 

చెప్పలా జూ రాలో-వింభా య నూర కుండికి, వీవో కటు 

న ళా ద << ఇ నొ రో షి అయమయమిుంయు థఠాముసింజూాచి మెల్ల గాకు రగా | 
డస 

హాం రోంముదు = 

దుం (డగు న. జ రాజకన్యను బె చెంన్లీయాడ ష్యాస్శ్భా 

కంట కరాచతివా?” యనలా, రాములు తమ్మ! 

శాప్పేమి + కన్న యందజుకును గోరం జుగిన వగుటచే., నెట్టినాం 

పయిన నఫీలపీం చును, క్ట లన యడ బ్రహ్మకు మునిమనుమందు 

తుపహాభూరుండు అం వాపుని రాజు నగు రావణుడు కోరుట 

మాక్సర్యమా? ౨ వసి చెప్ప “ససౌజన్యమే క కదా లోశకంటకుం 

అ రక్క_సుసి గారవించు చున్నది” ఆని సౌమిత్రి, యూర 

కుండెను, అంత సర్వమాయుండ “కీ మునిగాజులారా ! వమా 

యాలోచనము ? ఎవనిజొమ్య తగిలి వజ్రాయుధము ముక్క 

ముక్క ్లలయ్యినో యెవనియురము డాణి మొరావతము 

దంతము మొక్క_వోయెనో యాతనిపతమున సీత లవ్మీవలె 
నుండు నని చెప్పుచున్నంతలో భయంకరము ననవ్యాకరము 



త్తే భవభూలిచాటక కథలు 

నగ వేవముతో నొక రాతసియచ్చటికివచ్చె, దానిం జూచి 

యండణు దిగ్గున తేచిక, జంత విశ్వామిత్రుడు “రామా! యిడి 

సుందునకు భార్యయు పత కరం వల్లియు నగు 

శాటక, ఈ దుర్యాక్షురాలిని వధింవు) మనసి నియోగింప, 

రాముడు మనసులో నిది యాండుది యని కళంకించియు. 

జూజ్యాని రాద డాంట తేక జాని నొక్క బాణంబున చేల 

గూల్చెను, రాజ తాపసులు నంత సించికి, రాజక న్య లాశ్చర్య 

పడిరి," శాతసుండు విచారమగ్ను డై “అ య్యూ తాటకా | 

చేను ముదునలిని,  వమిచేయలోలను | చానన్రలకును జాను 

'వేందనకుం గూడ నిప్పుడే మహాపరాభవ మంకురించెను అని 
మనమున విచారించుచు “నేమయ్యా ! నమాధభాన మేమి 

యని మరల వారి నడిగి, అంత విశ్వామిస్రుం (డు Ss 

నమాధథానము చెప్పువారు లేరు, మిధిలకుం బోయి సీరధ్వజు 

నడుగుము, పొము అని బదులు సెప్పి *యిదియే (క్రీరాము 
నకు దివ్యా (న్ర్రుము లుపచేళింపం వగిన నమయి” మని యాలో 

చించి అత నంహారములతో జృంభకా(స్ర్రంబును 

దక్కిన దివ్యాన్ర్రృములను నుపబేశించెను, అంత నాదివ్యా 
శ్ర్రంబు లన్నియు మహో తేజసు తో రామునకు. బ్రత్యతము 

కాయగా రాము డాయ స్ర్రమురికును గురువునకును నమన్క 

రించి “అయ్యా ! నా తమ్మునకుం గూడ నీథనుస్సం ప్రదాయ 

మెతింగింపు”” మని కౌశికుం గోకెను, విశ్యామిత్రుండును 

సౌమి త్రికి కత్ర్రమర్శ మను గ్రహించినవిదప (శ్రీ రాముని 

యానర్చే EE లన్నియు నంతన్థానమయ్యెను, 

దప గుళ ధ్యజుండు “మునీంద్రా! స్యను గ్రువాంబూ 

నకుం ఖై న యీ రామునకుం గన్నెనిచ్చి దశరథునితో 
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( ళు 

2 PA (ap! 

సంబంధము సేయం దలంచితిని గాని మా యన్న చేసిన3ప్ర కి 

మొకటి యడ్డముగా నున్న వన, గాధినందనుండు “రీ రాజా 1 

యింకను నండియమా ? తలంచినంత నే దగ్గణకు వచ్చు శివకా 

రు కము నిందులకు రప్పింపు మన నతండు నట్లు ధ్యానించి 

మావింటి కని రావించె, అంత రాముండు వి శ్వామిత్ర నానతిచేం 

గత ధ్వజుం డానందించునట్లు సీతోర్మిళలు నంతోపపరవశళ 

అగునట్లు జనకుని ప్రతిన ఫలము. గాంచునట్లు నర్వమాయుని 

నుండె "పగులును శివధనుస్సు చెక్కు. వెట్టి. రెండుముక్క__లు: 

చెసను, Tre “మునిండ్రా, మేము కృ తార్టులమైలిమి, 

మాయన్న ఫణంబు ఫలచణ మయ్యె, ఇపుడే శ్రీ రామునకు 

వీతను లవణునకు నూరి శ నొనంగితిని, అను గృహీంవుమనC 
గావికుయు “రాజా! మేలుమేలు, ఇంకొక్కటి గలదు, మాండ 

వీశ్తుతకీ ్ రలను భరత శత్రుఘ్నుల కల్పించు” మని కోరెను, 
a సంతసించి గ తానందులకుం జెప్పి కదా చేయ 

వలయు ననగా, నతండు *నేనే వారని భావింఫుి మన రాజు 

నట్లంగీకరించె. అంత విశ్వామిత్రుడు తనకిషమ్షండగు ళన 

ప్రవ బిలిచి, “ఓయీ! సీ నయోధ్యాపురంబున శీన దకరథ 

మహారాజుతో నీవుత్రులు నలువురకు జనక చక్రవర్తి కాంతుల 
నలువ్రుర నిచ్చి వెండ్ల్ సేయుటకు నిశ్చయింపంబడీిన దనియు, 

నాకును జనకీనకును యజ్ఞ దీకు తీజీన నెనుక విదేహ నగర 

ములో నీవివాహూములు జరుగు ననియు, నాంటికి బంధుమిత్ర, 

కశాశాదులతో వసిష్టాదిమహోమునులతో నచ్చ టికి హత. 

నదియు, meen విన్నవించి రిమని ae బనిచెను, 9 

దంతయు గనుచున్న సర్వమాయుండు “ఏమయ్యా! నామాట 

సరకు గొనక రావణు నవమానించుచున్నారు, ఎట్లయిననుసీత 
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శారా చీకును, మాకును బంధము సంభవించును: 

వ. ండలోం జూడందగుిి నను నంతలో నిఠరువురు రాయి 

mrs న న నచ్చజోకం బరు డక్ chr చ్పిరి రిం రై ౪ 

జు బటు కాత తస 'వెళా య నడుగ నతండు *ఏే 

మునాపహాు భూరీచులు, కుమారా! వూచద నేల య విఘ్న 

వొకడల'స వీరిని వధింపు విని చెప్ప త. నిశిత 

శాం పులతో సె పై నికులను సుశూహుని సేలం గూబ్ద మ కాద్ 

యముని వాయవ్యా(స్ర్రుంబున నిగుకం సో టను, అంత వి శా 

మిర్రు:డు సరంతరాయముగా జన్నము నిర్వహించు. వడిం 

చేయ? గన్నులార బ్ నర్యమాయు. డతవపవగంబున అంళ ఓ 

h 
వెన్న యోద్భ కాంత మంతయు రాజణునకు మూ తాముహాంం 

డును మంట్రియు నగు మాఖల్యవంతునకు విన్నది. చను, 

అంతనాక నాయ మాల్యవంతుయ రావణుని కొ? 

నజ వేజమికీని (శ్రీరామునిమహిమముసకును బ బరితవీంచు చుం 

తగా నంతకు మున్నే విబేవావుర ముందలివా ప తెటింగి. 

వచ్చుటనై "వెలి ల్లీ వచ్చిన శూర్ప ల్లు యచ్చటికివ చ్చి “తాతా? 

మిథధిలలొా రామాదులకు వివాహములు జరిగినవి, అనగస గల డు 

(శ్రీరామునకు గానుకగా మ హేండ్రాత్రు ముసనంగెను, మా 

యన్నయగు దశ ముఘై(డు సిన్స తా తాంతంబున క్ల త్యంతము పవగదు 

చుంజెోనసి చెప్పనతండు కష క్ర క్ర! డి ట్రై యిక్క_ట్టువచ్చెను | 

భూమిలో నున్నయు శ్లో క్రామా(న్ర్ర౭బు తెల్ల రామునకు? os 

లొనంగరి, ఇతండు సామాన్య నరుడు గాడు, ఇదిగాక బ్ర 

మున్ను రావణున కెల్ల వరంబులిచ్చు చు మునుమ్యునినలనభరే 

ము కలుగు నని వక్కాణించె. ఇనంతయుం దలశుగా నా 
నస్సు మిక్కిలి పరితపించుచున్నది. ఇది యిట్లుండలగా మస 
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రాజునోరు విడిచి సీత నడిగియు వ్యర్ధ మనో రథుండ య్య, మను 

వ్యమాస్రుం డాకాంతను బెండ్లి యాడెను. సీత లభింపకపోపు 
టయు నరునియాద్ధత్యమును జూచి త్రిలోక నూరు డి ని 

పం_క్లికంఠుం డూరకుండండు. ఇంక నిడి యెట్లు పరిణమించునో 

తెలియరాకున్నది”అని చెప్పుచుండణాలుర శు రాముని శిష్య 

డొకజాబు తీసికొని వచ్చి యాతని చేతికి చ్చె, అదివివ్పి ళూర్చ 

ణాఖి కిట్లు చదివి వినివించెను, 

'సర్పప్తి మహేం ద్రద్వీప నివాసి యగుపర శు రాముడు 

పరమశివభ కండు లంకాధినాథుండు నగు రావణునకు నమస్మ_ 
రించి లంకా రాజ్య మం లై, తపసా సవర బక్ బ్రాయున 

చేమనయగా:-మే మభయ మిచ్చి సంరశీంచుచున్న తపోధను 

లకు బాధ గలిగించుచు మో రంపిన విరాథధ దనుకబంధాది 

రాతసులు దండ కారణ్య ప్రాంతముల సంచరించుచున్నారని 

వినుచుంటిమి, కావున వారి నచ్చటినుండి మురలించి మాయ 

భీష్టంబు నెఅవేర్చము, భూసురులకు బాధ గలిగింపకుండుట 

మోకు శుభ మిచ్చును. అట్లు చేయనియడల మో మిస్రైండగు 

పరశురాముడు దుర నస్కు_(డగును,” ఇది విని శూర్పణఖ 

“తాతా! ఈ (వ్రాత మిగుల మృదులముగాను గంభీరముగాను 

గూడ నున్న దన, నతండు కానిమ్ము, రాముడు తన గరువు 

విల్లు వితిచెనని "తెలిసినచో నితనికిం నోపము రాక మానదు, 

దీనిమూలముగా వీ రికువురును బోరాడి మడిసి నేని మనకు 
మేలు, ఎవడో యొకడు నళించును, ఒకడు గెలుచు నని 

యందుమా ? సకల త త్రియనాశకుం డగుపరశురామున శే 
జయము గలుగునని నిశ్చయింపవచ్చును, రావణుని గరర్టమణం 

చినకాలర్త పీర్యునిజంవిన జామదగ్ను వని (శ్రీరాముడు గెలుచు 
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ననుట కల్ల +. కావున శేణుకానందనునకుం గోపము పుట్టించు 

టకై మహేంద్ర ద్వీపమునకు బోవుదము, లెమ్ము, అని చెప్పి 

శూర్చణఖతో నాతం డచ్చోటిశేగి మిథిలకుం బోవ భార్షవుం 

బురికొ ల్పెను, 

అనంతరము మిధిలలో (శ్రీ; రామ చంద్రుండు సతీమణి 

యగు వీతం గూడి సుఖంబుండ నొకనాండు ఓ యంతఃఫుర 

పరిచారకులారా! శై లానపర్వతమును బెకలించి ముోక 

ములు జయించి గర్వించుచున్న రావణుని లీలతో గెల్చినకా_ర్త 
వీద్యని వేయిభుజములు నటికి యిరువదియొక్క_ సారి రాజకు 

లము నిర్గూలము గావించినవాండును హేరంకశకాదులతోంగా 

డిన కుమారస్వామి నోడించి యీశ్వరుని మెప్పు గొనినవాండు 

నగు పరశురాముడు శివధనుస్సు విజిచినందుకు. గోపగించి 

వచ్చెనని మా శామునితోం జెప్పుండు” అని శీక వేయుచు భా 

ర్లవు. డచ్చోటికి వచ్చెను, రాము. డీవృ త్తాంతము సేవకుల 
వలన విని, భయపడుచున్న నీతకు నామె చెలిక ల్తెలకును ధైర్య 
ము సెప్పి “రాముండెక్క_డ * దాశరథి యెక్కడ? నాగురువు 

విల్లు విజిచినవాం డెక్క_డ ₹ యని మతిమతీ కేకలువై చుచు 
జ్యరపడుచు నంతిఫురములోనికి వచ్చుచున్న యా పరశురా 
మున శెదురుగావచ్చి “ఆర్యా! నేనే రాముండను, ఇటుర ము” 

అని పలికి యదుదగా నిలువంబ డెను, జూామవగ్ను ఫి డాతనిం 

జూచి “అకటా! ఈపంచతిఖలు, ఈముద్దులొలుకు మొగము, ఈ 

నీలమేఘచ్వాయం బోలు మెచాయయు గలిగిన యీ కొత్త 

"పెండ్లి కొడుకు నమా ప్పి నొందుకాలము వచ్చిని దని తలంచి 

“రామా! శివధనుర్భంగంబునం గోపగించిన య భార్లవుని 

కుఠారము నీకంఠ మలంకరింప వచ్చుచున్నది. చూడు” మన, 
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“రాముండు “ఓటీపో | మహేశ్వరుండు తనయొద్ద -వేయేండ్లు 

శేష్యుండవుగా నున్న సిక. గా  రిశేయుని జయించినతజి నొనం 

గిన పరశు విదియా !' యని ఛావగర్నిత ముగా బలికెను, 

ఆమాట విని భార్ల్షవుండు “ఆహో వీనిసంభాహణము చిత్ర 
ముగా ఛై ర్భగాంభీర్య కౌ ర్యములను జూఫుచున్న చే యను 
కొని “ఓరీ! బాను. నాగురువర్యుండగు (న్ర్రీకంళుం డొనంగిన 

గండ గొడ్డలి యిదియేి యని పలుక, రాముడు “ఇందుకా 

యాగ రకము? ఏమి నంతోవము?ి అని తలంచి 'ముసీం దా! 

మేలు, దీనిచేత నే కదా సీగురునకు ఖండపరశు వనియు సీకుం 

బరశురాముం డనియు. బేరు వచ్చినది? దీననేశడా సీ కీర్పి భూ 
మ్య్యూ కాశముల నిండినది? ఇదిగాక సిక దం డ్రియా? జమ 

దగ్నిమహరర్షి , గురుడా ! యీాశ్యేరు (డు, నీ శౌర్యమా | జగద్యి 

దితము,నీడానమా! చతుస్సము దృ్రపరి వేష్టి తభూత లము, నీతపో 

బలమా ! నిరుపమానము, నిన్నేమని పాగడందగును * అని 

ప శంసింప, నమ్మని “కుమారా! సీసౌజన్య ము చూడ నాజ్ొమ్ము 

నిన్ను. గానిలింపం గోరుచున్న” వనియెను, దానికి రాముడు 

“తాపస్తోత్తమా! ఆలింగన మిపుడుతగిదని (ధైర్యముగా నుడువ, 

నతండు తనలో 'నాహో ! యితండు నన్ను సర్భవిభముల ననాడ 

రించుచుండె. చూడంగా నితడయ మానవజన్మ మెత్తిన ధనుశ్వే 
చమో, బలరాశియో, ఫుణ్యపుండమో, సౌర ఖ్ర్సొర మో, కాని 

సామాన్యుండు గాయి అని తలంచి, నరియ్ సంగరమునకు 

రము” అని పిలిచెను, ఈ ప్రసంగ మంతయు మజుంగుననుండి 

వినుచున్న వీతయు నామె నఖులు నీ వార్త జనకునకు. దెలుప 

చేగిరి, రాముండును నదర్చ్పంబుగం గానిమని హాచ్చరించె, 

“ఆ మాట విని పరశురాముడు కన్నుల సీరువెట్ట, రాము డడి 
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గని “మసహాళకా |! రో మొ విచారించెది వని యడిగను, ఆమాట 

కతండు “రాజకునూ లా! నివు కొ త్తగాం బెండ్లి యయిన ముద్దుల 
కుజ్టండ నైనను గురుభనుర్భంగమున న న్నవమాన పజిచిన 

వాండ వగుటచే వధ్యు(ఊ నె తివిగడా యని దుఃఖంచుచుస్నా 

డినని బదులిడ, (శ్రీ రాము( “'డయ్యా! మదయ నే సెజులస 

దును, నిజముగా మారు భూతదయ గలవార లే యని సోఖ్లుం 

కనముగాం బలిశె, అడ్రాని కమ్ముని కోవీంచి “ఓరీ మూణఢా! 

ఏమో పిన్నవాండ వసయూరకుండ నీపలుకులు ములుకులవ తె 

నాటుచున్న వే! తం డ్ యానతిచేం దల్లిని నజకిఆ నని వన్న 

శెక్కి_ననాకు నీ వొక్క లెక్క_యా 1 ఇదిగాక గర్భములో నివిల్ల 

లతో (గూడ నిధునదియొక్క._ మాటు రాజవంశంబు మొదలంట 
నీకి వారిర క్షమున మునిగి దానిచే బితృతర్పణము గావిం 
చిన నాకు దయ యెక్క_డిది? రమ్ము, విళ్లెక్కిడి ముందుగా 
నాపయి బాణము ప్రయోగింపు” మని చిందులు దోక్కు_చు 

న్నంతలో జనకశ తానందు లచ్చోటికి వచ్చి “రామభ ప్రా, 

నిర్భ యంబుగ నుండు” మని భెర్యము సెప్పరి, 

అంత భార్లవుండు శతానందుని జూచి “ముసింద్రా bp 

కుశలమా” యని యడిగి ఆ! సీదర్శనంబీన మజియుం గుశ 

లము, ఆతిథ్యము గోరి వచ్చితి వేని యర్ధృ్యపాద్యాదులు సిద్ధ 

ముగానున్నవి. శు అని యతండు బదులు సెప్పు జనక 

చక్రవర్తి యుత్తమచరితు(డు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు నని యెటుం 
గుదును గాని నే నాతిథ్యము గోరి వచ్చినవాండను గాను” 

అని గర్వముతో బలిశను. అందునకు క తానందు.డు “రాజ 

మర్యాదలకు భంగము గలుగునట్లుగా నీ వంతఃపురము జొ 

చ్చుట పాడి గాదు సుమో” యని పలుక *నడవులలోం దిరుగు: 
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1&8. 
నాకు న లా ంలు తెలిపి దని బదుల బ్రో 

జా 

అంతలో నొక వరిజారకుడు వచ్చి “బేవా! యల ౪ 
ET) 

శాంతలు తో రములు విప్పుటవై (త్ర వామచంద్రుని డ్ 

రమ్మనిర అని విన్నవించి. జడి విని జనకత ఆానందులు రా 
అల్, 

భద్ర?! మాయ బలి పిలు! ముహయుండిరి గాన "వె! న మున సతిందు 

“భార వా! గురువు లీ బాూజూపించుచునా గ 
౧ అ 

యని యనుమతి నడిగి యతండు “మంచిడి, ళలోకొచార మను 

మారు నదంవయగన చె కాని యడశ్చ వుల నుం జన పదములతో జర 

కాల ముండ తేరు, కాలవిలంబనను.మా త్రము తగ” వసి చెప్ప 

రాము? డశ్తే చు స్ వె ము, పిదప నువు య 

ఆ గ లో ఆక 

నచి నసివవిశా మిహమలు వీలు డుూయుండీ జనక ఇ ణా 
ప్ప © పు టో రని చె ప్పిజ 

నంద సరశురాములను దోడొ,_సపోయిను, 
తరువాత మునులును రాజులు నొక్క చో నభ హాని. 

కూర్పండియుండగా వసిషస్టుయి “భార్టవా | వీల ౨౨౫ వృథా 

కలపాము! వుణ్యాత్యుండును సూర్యవంశ రాజు నణువత రథ్టుండు 

ని న్నభయము గోరుచుండె,. కానన యుద్ధ ప్రసంగము విడిచి 

పెట్ట జనక చక్రవ స హు గ కొన సుఖంబుగ: 

దపోవన మునక? భొము, ట్ర్ తిక్రి యున్న ంత కాలము సీ క్రీయా 

యుధపిశొచ మేల? వేదే _త్తవు తపశ్ళాలివి నీ కీయపహాంకార 
మేల? చిత్తశుద్ధి గలిగి Sc నంపాదింపుము, ఇది 

ముని రాజమునులసభ, ఇందలివారందజు సీయాచకులు, ఈ 

కుఠారంబు విడిచి చ్టైను, చి _త్త శాంతినొందుము. నామాట 

వినుము? అని బోధింప్క జమదగ్ని సుతుడు 'ముసీంద్రా ! ప్రీ 

మాట వీనందగిన చే, (శ్ర రాముడు మహాళూరుండు కాందేని 

నేన న్ చేయుదును గాని యతండు సామాన్య నరుడు గాడు, 
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విట వాం డొనరించినపరాభవము నోర్చి యెట్లుూరకుండె నని 
క్రోకము నన్ను నిందింపక పోదు, కావున కత్రుమాలము 
7 విజీకి వేయక నాగురును లగువార్యణిపర మేశ్వరుల నెట్లుచూడం 

నగును? అనిప్రతినచనము చెప్పె, అంత విశ్వామిత్రుడు “భార్ల 

వా! నీకు గురుప్రనందు గౌరవము గలదేని నన్నుంహాడ గురు 
వుగాం జూచి నా వెప్పెడిమాట వినుము, ద్ర హపుశ్రులలో 

నివ్యసిస్థుం డొకంయయ గడా! నెండవవాం డగుభృగుమహక్ష సీ 

తండ్రి గడా? మూండవవాండగు నంగిరసునకు మునిమనుమయు 

శ తానండు(డు. వీకికంశు నీకు పీతము సెప్పువారెవరుగలరు” 

అని వివరించి చెప్పగా, నతందు “మునులారా! మొ మాట 
విననిదోషము పోవుటకు మహాతపై సనం జేయుదును గాని 
క స్ర్రధారణముమా త్రము మానను, నాకు ము_క్రికంయె క్ర 
గృనాణమే మిక్కిలి వ్రీయము, నేనును మీరును నవీండులమే 
మైనను వింటినారి తగిలి నాబుజములు కాయలుగాచినవి 

మూడుడు. ఇదియు నేను మోత కామినిగా నని చప్పుచుండ 

నన్ను నిర్భ్బంధపి క్టైద శేలి అని సగర్వముగాం బలుక, విశ్వా 
మిశ్రుడు. “వత్సా! నే నొక్కటి చెప్పెద వినుము, ఎవంకో 
మొకం డపకాధము చేసె నని రాజవంశ మా చాలవృద్దము 
నంవారించి మరల బ్రాహ్మణుల మూలముగా క ర్తి) యవంశ 
మంకురించుచుండం దిరిగి చాని నిరాలించుటకుం బూనినవుడు 

"పెద్దలు నిన్ను నిరోధింపలేదా? అప్యజు మానితివిగాదా? ఇవు 
డీవెష్టలమాట వినుట క భ్యంతేర మేమి? యని'మరల బోధిం 
చెను, ఆమాట కోతండు “మునివ ర్యా! నీమాట నిజము, చ్యవ 
నుండు మొదలగు మవాథులు చెప్పంగా విని యప్పటినుండియు 
రాజులనజకిన నాకుఠతారమును మోదుగునమిధలు నజకుట 
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కుపయోగించుచున్నా (డను, కాని కార్చిచ్చు చేగాలిన యడవి 

లోని చెల్లు మరల జిగురుపట్టునట్లుగా నివు శారాజశేషము 
చిగుడ్చుచున్నది, అందు నహింపరానినాం డగురాముని జంపి 

"నీ నడవికిం బోయి తప మూచరించెవను, పిదప నిట్టేపాపము 

మచవేయంబోను అని పలుక, శతానందుం డక్యాగవాముతో 

రీ! రాముని నీడ నైనం ద్ఫొక్య- సీకు శ క్రి కలజా? ఎల్ల 

మునులకు. దల్లి యగు జనక మ జార్చి యింటియం చ యిట్టియవ 

మానము నీవలన గలి” నేని మాతపస్సు మా బ్రాహా ణము 

మా బ్రతుకు నిశేల కాల్చనా* యని బిగ్గరగా గోపముతోం 

బలుక, విశ్వామిత్రుడు మేలుమేలని నంతసించె, పరశు 

రాముండును 'నసీనంజితాపసుల నెందజనో చూచితిని, నీ 

మహిమ నా తేజంబు చనెదిరింపజాలదు,పోపొ” మనిధిక్క_రిం చె, 

అంత శతానందుడు “బ్రాహ ణబువా ! కులాచారటదూరా | 

తల్లిని జంపిన దుర్మార్షుండవు, పిల్లలంజంపిన పాతకివి, నీ మొగ 

మైన జూడంగూడదు అని నిందింప, నతండు పరీ, రాజప్రరో 

పీతా! అపాల్యావుత్రై ! జాను, సీవ్ర నన్ను. గులాచార 

దూరుండ వనంచదగినవాండ వే” యని నసపరిహానముగా. బల్కు, 

క తానందుండు కోపోద్రపితుండై యీారాజులును మునిరాజు 

లును శాంతించిన శాంచింతించెదరుగాక, ఇంక నే నూరకుండు 

వాండను గాను అని కమండలూదకము చేత బట్టి శీసభ్యు 

లారా! వినుడు. ఈ తత్రియాంతకుం డగుసీచుని భసనము 

వేయుచఛున్నాండి నని శాబోదకము విడుచునంతలో వసిస్టుం 

డడ్డముగా వచ్చి, “మునీంద్రా ! శాంతింపుము,. అఆతిధియెడం 

గోపము తగదు అని యాజల మపహారించెను, 
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విదపం బరశు రాముడు కుపితుండై “ఓ సర్వత క్రియు 

లారా! ఓయు క్రమణాసహాణులారా! వింటిరా యి క నాకం 

'దుని గర్వగక్షితములు? కొసింను, చే నిప్రడురాఘవవిచేవావంశ 
ముల రూపడంగింపం బూనినాండ, ఎనండై న విలుకాండు గాని 

తాపసుడుగాని యుండిన చెదురుగా వచ్చునది" అని ౫నూానః ద్ధత్య 

ముం జూపలా జనకుల కోభార్లనా! భుగుల గర్వంచుచున్నాం 

డే, పగ బేదని res బరాత్సరుని . తత్తగ్ణము సెణింగి 

యానందిం చున: న్న్న మారాజ తేజ మపు్రుడు పిమాటలచే వేంగి 

య.ర్షము చేయు "వుని వాధనస్సును మేల్కొలువుచున్నది. 

మటిచూాడు, "మని ధిక్కరించి యెమర్కొనియను. ఆ మాటలు 

విని పరశురాముం డోజనశా ! వ్రు పెద్దవాండవు, యాజ్ఞ వ 

ల్కు సని శిష్య (డను, a తవు నని నిన్ను. జూజించు 

చుండ నిల్లు వె మై గుడుచున్నాడవా” యన, నతం*డోయీా! భూ 

అ వని నిన్ను 3 ఇారవించుచుండ రాజుల గింత తృణీకరించి చు 

చున్నా వే? వంక, నేమనను వుంచి బే, కార్భుకము పట్ట పట్టక తప్పి 

దనెను. దానిపై నతండు “నాకుఠారమును మం. గాడ్ 

నిట్లు ప్రేలుచుంటివా” యన నతండు వేయి మాటలేల? ఇదిగోం 

జూడు మని విళ్లెక్కు "నెట్ట. అంత దశరథు డడ్డము వచ్చి 
“రాబేంద్రా! మాస్మాణిసి మె బాణము సంధించుటన్యాయ మా” 

యని సివారించె, అంత జనకుడు మిత మా! యాపాపాతు 

నెడ దయ దలంచుటయే వాడిగా దన జామదగష్న ఫ్ ళో ద్ర 

దురాత్యాా! నన్నుంబాపాత్నుండనుచున్నాండవా! కారము స్ 

పొట్టలోని పిల్ల పేవు లూడ బెజీ కెది నని గొడ్డలి యెత్తుచుండె, 

అంత దళరథుం 'డోవిప్రా! మాళరీరముకం"కు నెక్కుడని మేము 
నలంచు నీరాజతాపసుని వ్యర్థముగా నిండించుచున్నా (డవు, 
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ఇది తగదు, కాంతింప్రమన నమ్మని “కీయోా! నీవ్చంగూడ నొక 

రాజువ లెస్ శాసించుచున్నాడవే” యనియె. అందుకాటేండు 

కినిసి “కావుననే నీవు దండ్యు(డవై తివి. దుర్వారులను శివీంచు 
నధికారము గలవారు రాజులే, ఊరకుందువా! సరి, లేకున్న 

మేమే యూర కుండునట్లు చేయుదుము, Sey లెక్క_డ 1 

రాజధర మైన ధనున్ధారణ మెక్క_డ? చాలుంజూలు నని యద 

నింప బె బర త్రాతా నవి కనాను రాజులగు మోరుండు 

శువేకజీ జావాదగ్ను స్టడు ననాథుండయ్యెను, అని పరివహాసింప, 

నతండు *నందియ మేమి! వివేకహీను ఖై యిహాపరములు రెంటి 

కిని జెడువారిసి ఇాల్యంబున గరువు, య రయావనంబున రాజును, 

శాసింపంగర్త లని యుటుంగవాియని బుద్దా సెప్ప, విశ్వామి త్రు తుండు 

“రాజూ ! ఖౌగుగాం జెప్పితివి, పరశురామా ! బుద్ది “తచ్చొకొని 

నీకు, గల సంజచేవాములను వసి మ్టునిపాదముల సేని-చి తీర్చి 
కొనుిమని పలికె, అంత చేబుకాన ండనుండు కోనించి “యీశ్వ 

రుని శిష్యుండ నగు నా కీముదునలి నేడ్చున జేమున్నది? వదో 
పెద్ద ఛ్రావ్నాణుండు శాని న స్నీ తండేవివ కపంబున6 బోలు 

నని నిందావచనములు పలుక, నసిమ్టండు “నన్ను నిందించుటకు 

నాకు విచారము లేదు గాని యీాతండు కారణముగా మావంశ 

మున కవమానము గలిగెనని విచారించుచున్నా (డి నన, జనక్ 

చళరథ విశ్వామిశ్రులు పరశురాముని. బలు తజంగుల దూవీం 

చిరి, ఆ దూషణమున కతండు మిక్కి_లి రోహోవిష్టుండె “కాల 

వశమున, నాశడువులో డాంగి యున్నకోపానలము మరలం కి 
'రా౭ందగిన సమయము వచ్చినది, ఇరువది రెండవసారి యా'రాజు 

శటుంబముల బరిమార్చి నా గొడ్డలి జమున. కష్టము గూర్చు, 

నున్నది చూడుంి డని పరశు వెత్తుచుండ, వసిష్టుడు “వండు. 
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శ్రాహణుం డని తలంచి యూర కుండరా శనియెను, అంత. 

విశ్వామిత్రుడు “పరశురామా! సీయందు దయ దలందుటయే 

యింతకు దెచ్చినది, నీగర్భ మణంచెదం జూడు మని ధిక్క._ 

రించి వైవచ్చుచుండ, నతం “డోరీ! నీవు వబ్రాహ్మణుండ: 

వైతివా! నాతపస్సు నీతపన్సును గాల్సి వేయ గలదు, అట్లు 
కాక రాజవా? నానొడ్డ లి నిన్ను ముక్కలు చేయంగలదు రా 

రము” అని యెదుర్కొ_ని మెను, అంతలో శ్రీరాముం డజేతెంచి 

“ఆర్యులారా ! నమస్కారము, పరశురాముని నేను గల్చెడ, 
మాకేల? నన్నునియోగింపులి డన, జనకదశరథాదు లంగీకరిం 
చిక. పరశురాము(డును నవ్వుచు *నోర్కీ రాజకుమారా! జామ 

దగ్ను న్టని గెలువ(ంగగల నని తలంచుచున్నాండవా ? పాపము | 

గెలువ లేవు, శేణుకానండనుండు నీ కంతకుండే” యన 'నరియీ 

కానిము చూతి మని యాతనితో రణరంగమున కేగెను, 
ఇంతకు మున్నే ఛూర్చణఖతో మాల్యవంతుండు వీమూ 

నారూఢుండై వచ్చి యాకాశమున నిలిచి ఏరి పోరాటమును 

౫నియు "రాముని జయమును. బేవతలు పొగడుటను వినియుం 

“విల్లా! చూచితివా!యిం స్రాదులు ,రామునినుతించుచున్నారు, 

మనము తలంచినకార్య మిట్లయినది, పరశురాముడు పరా 

జితుండయ్యె. ఇ/క'రామునివంచించుట కొక్క_టితోచుచున్నది, 
వినుము, తొళ్లిదళశరథుండు శకైకేయికి రెండువరము లిచ్చెద నని 

య తిజ్ఞ వేసెను, ఆ రాణియుం. దనవరంబులు వేండు టై మండ 

రను బంపినది, అదియు మిభిలాస్రాంతమునకు వచ్చియున్నది. 

సీవుపోయి దానిశరీరమునం బ్ర'వేశించి దశరథుని నమీపింశీ 
భరతుని పట్టాభిపేకమును శ్రీరాముని వనవానమున 

గోము. రాము డరణ్నములకు వచ్చెణేని సీత నపవారిం+ 
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మన కార్యము నెఆ వేర్చికొనవచ్చును? అని చెప్ప శూర్పణఖ 

“తాతా! లవణుండు రామునకు సహాయుండై రాకపోండు, పరా 

(క్రృచువంతు లగునాసోదరులయిడ మనమాయ చెల్లుటయు . 

నసాధ్యము, ఇదిగాక దవ్వుల నుండురాముని మనదగ్గజకు 

డెచ్చుటయు సెన్నండును వై వె రము అలేనివానితో ్ర్రీలమూల 

కముగా వైరము డెచ్చుకొనుటయు నుచితములుగావు, కావున 
నా కీయాలోచన మంతగా మంచి దని తోంపకున్నదన, నతం 
జోస్! అట్లనియెడ వేల? మన పొలిమేరవజకు నాతని భూమి 

గలదు, అతండు తాటకానుేటాహువుల జంపి. మారీచుని 

మర్చించె. ఇంక దూర మెట్టు! వైరము లేకుండుట యెట్టు? ఇది 

గాక రావణుడు గోరినసీత నతడు 1 పరిణయంబగుట యే గొప్ప 

వెరకారణము, కావున మన యాలోచనము నెజవేజెనేని 
రాముడు దండకారణమునకు రాలలండు, అపుడు మనవారు 

సీయు మోనమున నతండు సీతను గోల్చోవును, సీతావియో 
౫మున నతండు ప్రాణములు విడుచును, అట్లు "కాక శౌర్యము 

చరాపి యుద్ద మునకు వచ్చునా! మన రావణునకు మిత్రుండగు 
వాలియ్ యాతని గర్వ మణయయజూాలును” అని చెప్పి కొంచె 

మాలోచించి “అయ్యో విల్లా! నాయాలోచన మంతకును బ్ర తి 
వాతముగా గొప్పనంశయ మొకటి గలుగుచున్నది వినుము. 

'రామరావణులశే క్లైన విరోధము తప్పదు, ఇట్టి లా నతి 

నిద్రాపరవశుండగు కుంఛకర్టు. డుండినను తేనివోంజే, విభీప. 

ణుండు రాజనీతి నెటింగినవా.డగుటచేం టబ్రజ లాతనికి వళ్యు. 

యుండిరి, సత్ప )వర్తనుం డగు నతండు రావణుని డార్భన్యమును 

నహింపండు, కావున నితడు మనకు బతికూలుడే. కాని యను 

కరూలుండుగాండు. ఖరదూవణ త్రికంఠులు ధనాజేతు చే రాజు 

ల్లి 
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ననునరించుచున్నారు గాని నిజముగా చారి కాతనియెడ భక్తి 

"లేదు, ఇకం బారిలందతు నిదివజ కే ప,తికూలంబుగ వర్తించు 

చున్నారనుట నీవెతింగిన చేకదా+ ఈయంతర్నే వము లన్నియు 

నిపుడు చిన్నవిగాం గన్నట్టుచున్నను శత్రువు దండె వచ్చి 
నపుడు "పెస్టవియై క్ష స్టసాధ్యము అగును, సన పహ 

విభఖీవణునిం జెటలోం జెట్టికాని చేశాంతరము పాజందోలికాని 
యుక భాధ తొల(ంచికొనందగు నని యాలోచింతునా? ఇది 

యును నమంజనముగా లేదు, అతని బంధించితి మేని ఖరా 

దులు కలహింతురు. దూర చేశమున విడిచితి'మేని ఏ రాతిని 
వెంబడించి వోవుదురు, వోనిము, ఖరాదు లాతనితోం గూడ 

నిడలరని యనుకొన్నను విభీపణు. జెట్లయిన బుద్లిమంతుండు 

గదా? ఇతెయ తప్పక బుశ్యమూకపర్వతమున శేగి తన 
చాల్యమిగ్రుడగు సు గ్రీవునితోం గలియును. మటీయును గృమ 
ముగా దండకారణ్యభాగముల శీతెంచిన (క్రీ రామునితో 

సుగ్రీవుడు మై మైత్రి, చేయును, వాలి చెడ్డనడత నెటింగిన రాముడు 

తప్పక నుగీ గ్ర వ్రనశే సహాయ్య మొనరించును గాని వాలిని 
'జేరండు, వన బాహుపరాక్షమశాలియగు (న్రీరాముండు 
వాలినే నంహోారించును, అకడ నిజముగా నాలిజే చంపనా; 

సర్వరాకున సంహారము గావించి తనయను గ్ర వా మేకీంచు 
విఖీపణునకు లం కారాజ్యము భారవోయు ననియే నమ్మం 

దగును, కావున మన యాలోచనంబు మనకే యనరచాయక 
మగునని తో చుచున్న” వనంగా శూర్పణఖ కన్నీరు పిడిచెను, 

మాల్యవంతుండును “కుమారీ ! వివారమేల * వీనోయిన నగుం 

గాక, నీవు పోయి మంధరలోం బ్ర వేళించి జనకవసి సిస్టవిశ్యా 

మిత్రులు డగ్గజనుండయగా దళరథునికడ కేగి యవ్వరంబు లడిగి 
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స్పని నజ వేర్చికొని రమ్యు, నేనును లంకకు. బోయెది నని 

యిరువ్రురును యథో_క్షముగా నేగిరి, 

అనంతరము "వసిస్థవి శ్వామిత్రులును జనకదశరథులు 

నొక్క చోం గలిసియుండంగా రాముని గెలుఫునుగూంర్చి ప్రశం 

సించుచు వసిష్థండు విశ్వామిత్రుని నుతించచు, జనకుండును 

“రామభద్రుడు నీ వుత్రుం డగుట నీఫవుణ్యము మంచి” దని దశ 

రథుని బొగడెను, ఇట్లు వారు నలువ్రరును ముచ్చటించుకొను 

చుండగా రామపరశురాము లచ్చటి కే తెంచిరి. (శ్రీరాముండు 

ఏనయముతో. బరశురామునకు వందన మొనరించి తనయప 
రాధమును మన్నింపు మనికోరెను, అంత జనుదగ్నిసుతుండు 
“రామా! నీ వుపకర్తవుగాని యపకర్తవు గావు, నాతపస్సునకు 
చా సూతష్టమునకు భంజకం బగునామనోగర్యమణంచి సాకు 

జి త్రశాంతి నొనంగిన మిత్రుండవ్రు, కావల వు నె వేర్చితి” 

వని నుకించి *ఓ తాపసో_త్రములారా! ఓ 'రాజవర్యులా రా | 

(శ్రీరాముడు నాగర్వమును శాంతింపంజేసెను, కాని మొదట 
మోవమాట విననిదోషము మూ లే, ము నన్ను. జుట్ట్రకొని యు 

న్నది, దీని శేవయిన. బ్రతి క్రియ రొనరించి నన్ను రతీం 

వుడు, ఓ వసిష్టా |! నా దోషశాంతి కేవయిన కిక వీధింప్రుము” 

అని వేండుకొన, వసి సిష్థ వి శ్యామిత్రులు “కకం బశ్చొ తాపము 

గలుగుటయే, చాలును, నీన్ర పావనుండ వై తివి, సీ తపస్సు ఫలిం. 
చులగాక” యని యూటజుడించిరి, సాజులుదు “'మునివ ర్యా! న్వ్ర 

స్వయముగా బవిత్రుడవు, సీ కన్యులు పావనత నీయ నక్క_ఆ 
లేదని పొగడిరి. లంత భార్లవుండు నిర లచిత్తు (డై “తల్లీ వనుం 
ధరా! కొంచ మెడ మిచ్చి నన్ను స్ల+ నణంచికొను. మని 

ప్రార్ధింప, వా రందజును గొంచెము సేవ్ర దయచేసి కూరు. 
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చుండు మని కోరిరి, అట్లందజు నుపవేష్టించిన తరువాత దశర 

థు(డు “భార్లవా! నరర్చెనంగపరి త్యాగము వేసి యడనులం వపం 

బొనరించు మోవంటి పుణ్యాత్తులదర్శనముచే గృహాస్థుల మైన 
మాజన ము నఫలమైనది, సో శ్ ముల కుప్పొంగని ని న్నేమని 

నుతింతును ? సర్వభూతలము దానముచేసిన సీ కేమియొనంగం 
డగును” అని ప్రశ ంసింప, నతండు “రాజో త్తమా ! గురువులకు 

గురువైన మైత్రావరుణు(డు నీకు గురువు, నీవు చేవాసురయుద్ధ 
మున నింద్రునకు నహాయుండవయిన పరా కమకౌలివి,నమ స్త 

సంపదల విలసిల్లువాండవు. నిన్నేమని పొగడుదును? కావువ నా 
కనుజ యిమ్యు, పనంబునకుం. బోయెన” ననియిను. విశ్వామిత్రం 

డును వసిష్టునితోం “దాపసోత్తమా |! మనముగూడ రాజుల 
యానతిం జీ కొని సిద్దాశ్రమంబున శేఏవిిమదియెను, అంత 

నందటునులేచినవీదప పం గారికుయడు (నీ) రాముని గాంగిలించుకొని 

“రామభద్రా ! నన్ను విడిచి పోవుటకుం గా శ్లాడ కున్నవి గాని 
యగ్ని హోత నిర్నంధము త్వర పెట్టుచున్నది. స్వ్ర చిరంజీవిపై 

యశోధనుండవుకిమృనిదీవిం చెను, వసిష్టుండును యథో_క్షముగా 
దశ రభాదుల దివించినపిదప వా రిరువురును సిద్దా శ్రమంబునకుం 
బయ'నమైపోయిరి, భార్ల్షవుండును రాజుల యనుజ్జ (గొని( థ్రీ రా 

ము నావలకు గొనిపోయి “రామా! సమిధలు నజుకికొను 

టకు గొడ్డలి నాయొద్ద నుండండగును గాని యీపింటితో 

నా కివు జేవియుం బని లేదు. దీని నీవు తీసికొని దండ కారణ్య 
మునను బుణ్యన దీతీరంబులను వసించియున్న రాక్షసుల సంహ 

రించి యందలి మునులకు చాధ లేకుండ. జేయు” మని తనకథరా 

సన మతని కొనంగ తపోవనమున కే౫ను, రాముండును దానిం ' 

ఎగొని మునులు '"వెడలుట మనంబున విచారించుచు చే నెన్వీ 
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థంబున డండకాటవి శకేగుదును” నాగమనంబునకుం జెద్ద 

3 ట్లంగీక రింతురు ? అక్క_.టా? రక్క_సులబాధ -తేకుండయ్ 

పష రశ్న్మించుట యెళ్లు అని తలంచికొనుచున్నంతలో 

లత్మ్మణుం డచటికి వచ్చి, అన్నా! మధ్యమాంబ యనక కేయి 
బియోాగంబున నయోధ్యనుండి మంధర నిన్నుం జూడ వచ్చి 

నది యని చెప్పంగాా నతండు సంతసించి రాని మనెను, 

అంత మంధరావేపధారిణి యగు కఈూర్చణఖ “ఆహో ! యేమి 

యాతసి సౌందర్యము | ఏనిం జూచినచో. జిరకాలంబుగ 

సంసార సౌఖ్య మెడయాసిన విధనలకుంగాడ మనంబు చలిం 

పక మానదు” అని యాలోచించికొనుచు రాముని నమిీవీంప, 

నత(డు *“మంధరా ! తల్లి కిగుశలమా” యని యడుగ నదియిం 

“గుశలమే, ఇదిగో మితలి న్లియిచ్చినప త్రి, కియని చేతికిచ్చెను, 

దాసిని సామి త్రి గృ హి పింంచచి “తొల్లి యమ్మహారా జొనంగిన 

"రెండువరంబులలో నొకటి భరతుడు పట్టాభివి. క్ట కుండే డై రాజ్య 

మేలుట్క, రెండవది నార -వీరలం గట్టకొని శ్రీరాముడు నీ సె తా 

లత్నుణులతోం బదునాలుోండ్లు ఐసా చేయుటి యని 
యాజాబులళోని ఏహయము చదివి, “అహో! పాపాత్తురాలా | 

యాజాబు వ్రాయ ఏకం జేయి యెట్లాడి” నని మనంబున? 

గుందుచుండె, రాము డావార్త విని “తల్లీ! యేమి టీయను 
గ్రహముశ నాతలంవునకుం "వగినట్లుగా “వరము లడుగుయు 

నాతమ్మునినా ప్రియపల్నిని విడువనక్కట "లేకుండంగా జేసిన సీ 
యనురాగంబు జేమని నుతింతుినని వ్రశంసించి, “మంధ'రా! 

మాతల్లి నియోగము నిఫుడే నెజవేర్చెదనని చెప్పుము, 
పొమ్ము, అని డానిం బనిచెను, అంత సౌమిత్రి భాతృవియో 

గము లేమి కానందించి “అన్నా చూచితివా! మేనల్లుం డగ 
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మనభరతునితోం. గూడం యుథాజిత్తు తండ్రి గారియొడ్డకు 

పచ్చుచున్నాలడని చూపెను, అంత యుథాజత్తు దశరథుని 

నమిపించి నమన్కరించి జీవా! జనులందణు నేక్సీవముగా 

శ్రీ రామునిపట్టాభిపేకమును గోరుచున్నారు కావున నట్టు 
కానింప్రి మని విన్న వింప, నతండు వసిష్టుడు వెళ్ళివోవుటకుం 

నొంచెము వగచి “వారిట్టి కార్యంబునకు మాటుపలుక”రసి 

జసకుండు చెప్పగా సంతేసించి “అట్లయినచో వితవూ +? 

యభిపేకనంభారముల నొడంగహార్పుముని సుమంత్రునితో 

జెప్పెను, ఈమాటలు ఏనుచున్న రాముడు చారల సమోవపించి 

“నాయనా ! తొల్లి నీవు మారెండవతల్లి కిచ్చిన వరముల నిప్పు 
డామె గోరుచున్నది. సత్యసంధు;ండ వగు నీవావరము లీయ 

నిన్ను పరమడుగుచున్నా( నని విన్నవింప నతండు'కుమారా, 

నంశయ మేమి, ఖోరుమనియెను, అంత రాముని యనునుతివే 

సౌవిత్మియుం గై శేయి కోరిన వూరో క్తవరంబులం జదివి 

వినిపించెను. అది విని దశరథుడు “హో రామా 1 హో కుమారీ 

జానకీ! హా లత్ముణా!? యని మూర్చిల్లి ఫుత్రు లెంత యుప 
ఇవారము చేసినను చెలివి చెందకుంటె, జనకుండును బుశ్రిని 

జామాత నెడయాయుటకు దుఃఖంచుచు *'హారామభ డ్రా! వో 

లతుణా! రఘువంశ రాజులు తమవుస్రుల వై రాజ్య భార ముంచి 

వేయు వనవాసవుతము మోకు జిన్నతనముననే లభించి 

నడా! హోత ల్లీజానకీ! పెద్ద లయనుములిచేసీకు భ_ర్రకుపచారము 

చేయు భాగ్య మబ్బ్చినదా” యని మార్చి ల్లె. అంతే రాముడు, 

“లతుణా! వెద్దస్రాణములు "రెండును సొమ్మసిల్లి నవి, మనము 

చేయదగిన చేధియుం గనయడదు, భరతునితల్లి మనము జాగు 

సేయుట సై రింపదు. కావున మనము వారియండలి భ కిచే 
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విలవీంచు చు. చేయదగిన "దేమున్నది! భ్్రముగా వెళ్ళి జూన 

కిని నొనిరనమ్ము” అని యానతీయ నతం డబ్లు వెడలెను, 

వివవ భఇరతుండు తన మేనమామనుజూచి, “ఏమయ్యా, 

మిోయింటి కిట్టి యపకీ ర్తి రాందగునొ యన, నతం “'డయ్యో 
యెమి సేయుదును? నాకు మతి పోయినది, బావ పరలోక 

యానము సేయనుండె, బాలు రరణ్యములకుం బోవ నుండిరి, 
సీత రక్క_సులపాలు గానున్నది, అక్కటా? కై శేయిమూల 
ముగా మూ కపక్షీర్తి వచ్చినది యని పరితపించుచుండె, ఇంత 

లో లత్ముణు(డు వచ్చి “అన్నా! పూజ్యురాలిం గొనివచ్చితి” 

నన్న నతెండు రండిటు రండని వారితో. గూడి యా పెద్దల 

కుం బృదతీణ మొనరించి “మామా ! ఈ పెద్దలను మాతల్లు 

లను మాతమ్ములను నింకను వక్కి_నవారిని నీ వూజడింపుము, 
మే మడవికిం బోవుచున్నారి మని పయన మయ్యెను, అంత 

యుఖాజిత్తు భరతునితోయాడ రాముని వెంబడించి “రామా! 

యడవ్రులలో నీపాదసేవ చేయుచు నుండుటకు భరతునిరాక 
గూడ నంగీకరింపు మన్త నతండు “మామా ! యితనిని వర్ణా 
శ్ర మధరుములు రత్షీంపం జెద్దలు నియోగించిరి, "విద్దలయానతి 

నతి కృమించుట తగునా 1” బప భరతుడు మాజు తోంపక 
మామచేం 'దెలుపయిడి, “అన్నా! అట్లయిన శరభంగముని 

కీకుం బంపీనపాదుకలు నాకు దయ సేయు మని కోర, (శ్రీరా 

ముండును వాని నొనంగ భరతుం డాపావలు శిరమున. బూని 

“ఆర్యా, న పీపాదుక లకు బట్టా భీసేకము చేసీ జటావ ల్మ._. 

లాజినములు ధరించి నందిగ్రామమున నుండి సీరాక కెదురు 

చూచుచు రాజ్యపాలన మొనరించుచుందును అని సతారా 
ములకు ద్రదహ్నీణము చేసి నమస్మ_రింపి వారును దీవించి 
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“భరతా |! పెద్దలను చేవించుచుండు” మని చెప్పి వనమార్లము 
పట్టిరి, భరతుడు దండ్రికడ కరుదెంచెను, యుథాజిత్తు 

రాముని మరల పంబడించి “రామా |! నన్ను గూడ శాసనము 

నేనొళ్ళండనే కాను, సాశకేతప్రరములోని బ్రాహ్మణు లా 
చాలవృద్ధము తమతమ నిత్యాగ్నిహోత్రములను వాని 

సాధనములను బట్టుకొని నచ్చుచున్నారు భూూడు మన 

నతండు మామా | నన్ను మన్నించి సి పీముజోజనంబును వెను 

కొకు మరలించి కొనిపొమ్ము, వీన్న లకు ధర్మ లోపము కాకుం 

తలం గాపొడుట చెద్దలపని గదా” జ నతండు వూటు 

పలుకక.వురలి ”ఓరామూా | ప్రతియుగమును బండిత పామరు 

లెల్లరు ప్రతిదిన ముదయమున'నే తేచి కాలకృత్యములం దీర్చి 

కొని పాపహరమైన నీ కథను బారాయణము చేయుదురు 

గాక” యనుచు. జౌరులతో వెనుకకువ చ్చెను, అంతని చ్చట 
జనకదశరథులు “తెలివొండి రామునిగమునము విని మహో 

దుఃఖమున విలవించుచు భరతునిచే గృహంబునకుం దీసికొని 

వోంబడీరి, అంత నక్కు_డ లమ్మణుండు “అన్నా! శృంగి బేర ఫుర 

రాజును నిపూద ప్రభువును నగు గుహుడు తనసీము నా,క మిం 

చిన విరాధుని రా విన్నవించెను గడా యన, 

రాముడు *కానిము,. ' ముందుగా భాగీరథీపరి వేష్టితం బె 

వ్రయాగకు నమిపమందున్న పుణ్యమే త్రం మగుచి త్త! కూటం 
బున కేగీ యందలి తాపసులకు బాధ గలిగించు రక్కనుల 
నుక్కడగించి ఏింధ్యాటపీ ముఖంబున నున్న విరాధుని బరి 

మార్చి తరువాత దండ కారణ్యమున కరిగి కమముగా 

జటాయువు నివసించియున్న జన స్థానంబున శకేగుడి మని 
యట్లు వెడలె, 



మహావీర చరిత్రము 25 

ఇట్లు వీరు వనసంచార మొనరించుకాలమున వీరి 
వృత్తాంత మరయుచున్న జటాయు వనెడు గృధ్రరాజు కావేరీ 
నదిచేం జుట్టంబడిన మలయపర్వతమున కరు బెంచి తనయన్న 

యగు నంపాతిని జూచి నమస్కరింప నతండు సంతసించి తము 

చిం గాశిలించుకొోొని “వత్సా! గరుత్మంతుని. గన్న మనవితా 
మహీ యగువినతవలెనే నిన్నులోన్న నునయమ్త యగుశ్వేని 
చేరు వడసినది యని కొంత ముచ్చటించి “తమ్ముడా! యిప్పుడు 

కాలవిశేషమువలన రామభద్రునకుం దం డ్రిపోయినవిచారము 
తగినది సుమో యని నన జటాయును నమాట విని 

“అన్నా? అడి నిజమే, మునులను బరిపాలించుటయు. 'బెద్ల ల 

నహవానము, భె ఫ్రై ర్యముననునవియాతనివితృశోక మపహరించె 

ననిన నాశ్చర్య మేమి?” యన, సంపాతి మెచ్చికొని “తము! + 

యతండుచి శ్ర,కళూటమువిడి చిశ రభంగునియాతశ్ర వ నుమునకువ చె చ్చె 

ననియు నతనిజూచినవీవప శరభంగమహాముని యగ్నిప్ర "వేళ 

మొనరించె ననియు. వీవస రాముడు ముటియుకమునిా శ్ర, 

మమున జేగెననియు వఏిరాధునిమాంనముకంఠపూ ర్రి రిగాం దినీన 

యొక గృద్ద నాకుం జెప్పిని దన, నతండు “సోదరా! అవును, 
రామ చంద్రు. డిపు డగ సుని యానతి చేజనస్థాన ముందలి 

పంచవటియందు నివసించి యుండె” నని చచ్చి, అంత సంపాతి 

కొంచె వూలోచించి “నాయనా | చెద్దవాడ నగుటచే మొ 

చట జ్ఞ _క్లీవచ్చినది గాదు, ఇపుడు తెలిసినది, అవును, గోదా 

వరీతీరంబున బంచవటి యున్నది, కాలవశమున నిట్లయితిని 

గాని మున్ను చే నిపృపంచమంతయు( 

గానా + యని తేన యశ క్షతకుం గొంత వగచి | దళ! శ్ 

దలివార్త "లేనుయిన వింటివా?? యన, “అమో వతు 
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లేకయేమి? వినుము. ఒకనాడు రాఘవనవుని వరింప శూర్పణఖ 

యచ్చటికి వచ్చినది. అలత్తుణుండు దాని జఊార్జన్యము గని పెట్టి 

యన్న సెలవుపొంది దానిని ముక్కు. జెవ్రులను గోసిపంపెను, 
అంత నిడి తెలిసి పదునాలుగు వీల పదుసలుగురు రక్క_.సుల 

తో ఖర దూవణ త్రిక య కులు రాముని పై వం డె త్త్రాంగా నతండు 

వారి నెల్లరను సంహరించెను అని వీనిపింప, నంపాతి యాశ్చ 

ర్యపడి వత్సా! రామరావణులకు గొప్పవైె ర కారణము పొడ 

మినది, ఇశ నీ వొక్క_నిమున మైనను నీ తారామలత్తుణులను 

విడిచి యుండకుము. నేనును నము దృమున స్నానము గావించి 

రామునకు శుభము కలుగ ధ్యానము చేయుచుందు” నని 

చెప్పీ చెడ లెను, 

అంత ర గగనయానంబున. బంచవటి 

నగమోషించి మాచి, “ఆహా! వదో యొక మాయామ్మృగమును 

"వెంబడించి రాముడు కొడుదూరము పోయెను. అయ్యో! 

సౌమిత్రి గూడ నాతనిశై పోవుచుండెను. అక్క_టా! యొవయో 

సన్యాసి పర్య శాలలో బ వేళించుచుంజ సే యని పరిశీలించి 

మాచి “అవ్చరా ! యెంత ప్రమాదము! ఏడు నిజముగా రాన 

ణుండే, కటకటా! ఈ దుర్శార్దండు గాడిదలరథముమిోంద 

నెక్కించి సీతను దీసికొని పోవుచుండె” నని చింతించి ధైర్య 
ముతో ఛీ! గుర! పౌలస్త్య! ఉండు ముండుము, సీకడుపు. 
ద్రద్దలుణేసి పిల్ల డేను లూడంబెజీశెదం జూడు మని “కేకలు 

వై చుచు తు నమివీంప సతలివేెగముగాం బోయును, 

అంత నిక్కడ రామలత్మణులు నూరీచునిజంపివచ్చి 

యుటజంబున వీతను గానక దుఃఖంచుచుం గాననంబున నిటు 

నటువెదకుచు నెందునుం గానక పరితపించుచు నీతను దలంచి 
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కొని విలపించుచు నడుమునడువు ఛ్రైర్య మవలంపించుచు నెట్ట. 

కీలకు రావణజటాయానులు యుద్గ మొనరించిన సలంబును 

సమిాపించినంత లవ్షణుండు *హాతల్లీ సీతా! యచ్చటనున్న దా 
నవు? మాయ లేడియగుబూరీచునివలనమా యన్న కష్టమనుభ 

విం చుచున్నాండు, ఈతనిదుఃఖమును సీవ్రమాన్నవుగ దా” యవి 

విలపింప, రాముడు “హా ప్రేయసీ! నీ తా? యని పేర్కొని 
ఖై ర్యమువిడిచి రోదనము చేసె, అంత సౌమిత్రి “అన్నా 1సీ 

యట్టిలోకో త్తరు లాపవలయందు భె ర్యము విడుతురాి యన,. 

రాముడు “తమ్ముడా! యేమిజేయంనిపను? నీత నెడంచాయు 

టయే మనంబును వహించుచుండ నింతకంకును దీవ్ర మయి. 

యన్యుం జఉజనతి నపహొరించె నచెడి యనమానము శూలమై 

హృదయము నాటుచున్నది, దీనియసాడ మించి యీ జటా 

యువుమరణము మిక్కి లి వెత గలిగంచుచున్నది” యనుచు, 

“హా త్రాతా! శకుంత రాజా! సీబోంటి మహాత్తునిపొాందు మా 

కింక నెక్కడ సంభవించు” నని జటాయువును దలంచికొని విల. 

పించె, అదివిని సౌమిత్రి “అన్నా? జటాయువు చరమదశ నింక ను. 

జూచుచున్న క్షేయ.న్నాండను. “అకటా! రామా! నీవు వెదకు 
చున్న పరమావధివంటి సీబేవిని నాస్రాణములను గూడ 
బాపాత్తుం డగుదశ గీ వు డపహరించెినని పలుకుచు నాజటా- 
యువు పీరస్వర్లమున కేగుట నాకన్ను లకు ట్టిన క్లే యున్నదన, 
రాము *డక్కటా ! యీగాథ చెప్పికొనుట చాధశకే కాని 

యింక. బ్ర యోజనము చేదు. మనలం బరాభవించిన యా 

దుష్ట్రరాతసునకుం దగిన ప్రతి క్రియ చీయుటయ్ మనపని, దండ. 
కార ణ్య మందలి రక్క._సుల సంహరింప దలంచి వచ్చిన మన. 

కార్యము శశ్రువగుదశ గీ వునిదుంప 'విజుకుటతో సమా_ప్తమూ 
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గాల దని ధ్రతిన దమొనరించి గృద, రాజున కగ్నినంస్కాా 

రము గావించి పంచవటి వీశ్కొని జనస్థానంబునకుం బశ్చిమం 
'బుగానున్న కుంజవంతమ నెడి దండకారణ్య భాగముడారి నట్టరి, 

ఇట్లు వారిరువురు. బోవ్ర చుండగా “హో! దుర్వార్లు 
డగుదనుక బంధుండు నన్ను (దినుటకు లాగుచుండె. నను మతం 

గాశ్రమమునుండి శ్రీ రాముని వెదకుటకు వెడలుచున్న శేమణ 

'యనుదానను, మహాత్శలాగా! రశ్నీంవుండు రథ్నీంపులి డని 

యుక యా_ర్తధ్యుని వినిపించె, డాని విని, రాముండు “తమృండా! 

శీను ముగా “వెళ్ళి యామెను గాపాడు మని పంప్క నతండు 
పోయి వానినినంపహారించి ల మణకోంలహాడి మర లివచ్చె, అంత 
శ్రీ గాము డా శృమణను జూచి "వమమ్మాూ ! మము వెదక న్స్ 

"శేమి పని యని యడుగ, నామె *మహాళా! రావణుని 

తమ్యండు నీవు ఖరాదులను జంవీనవార్త వినినపుడే యేదో 
యొక కారణంబున నిల్లు వెడలివచ్చి సు గ్రీననితో మైక్రియొన 
రించి బుళ్యమూక పర్వతమున నివ సించియున్నా (డు, అతండు 

నీశైయిచ్చినపతి కయిదిగో అని చేతికిచ్చి, దాని నతనియొద్ద 

నుండి లక్ష్మణుడు తీసికొని “శ్రీ రానుచంద్ర మూర్తికి నమ 
'న్మరించి విభీషణుడు. విన్నవించుదేమనంా, దై వబలము 
శేనివారికిధర్త మును, సత్త్వమూ_ర్తివగునీవును దక్క మూండవ 
గతిలేదు. కావున నాకు నీవే రతకుండి వనెడి యాజాబు 
లోనిమవూటలు చదువంగా, రాముడు *“తముంయా చెలిశాం 

డును లం కారాజునగు నన్విభీషణనకుయబంపందగన వ్రత్యు త్త 

మేమి? యని యడిగి యతం 'డన్నా? సీ విపు డన్నమాటయే 
యతేనికి బ్ర త్యు_త్తరము కాంగలదనంగా, త్రనుణతో “నరియ్ 
సౌమిత్రి, చెప్పినట్లుగా నాతనితోం జెప్పుమునె, ఆమెయు మహో 
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ప్రసాద మని “ఆర్యా! పీచు డగు రావణుడు సీతను గొని 
పోవుచుండగా జాజీ [క్రిందం బడిన యనసూయ పేరుతో 
నున్న యుత్తరీయమును స ను గవ విభీషణ పవనాగ్గజులు తీసిదాంచి 

యుండి” రని విన్నవింప నతం డించుక విచారించి, “ఆహా | 

ని కేతుకమిగృలగువారిని జాచుటకంళు మనకు గర్పవ్య మేమి (3 

అచ్చటిశే పోదమురంి డని వారితో బుశ్య మూకమునక 
బయలువెడ అను, 

వారిట్లు కలిసి మాట లాడుకొనుచు, బ్రనంగవశంబున 

పా నుముంతుని పౌరుపమును గూర్చి పశంసించికొనుచుం బోవు. 

చుండంగా దారిలో నొకవురుషుండు జెదురువచ్చి “రామా! 

జయము జయము” నేను లవ్మీవుత్రుండను, నాపేరు దనుండు.. 

శాపవకేంబున రాతుసుండ నైతిని, ఇంద్రునిచే. గబంధుండ 

నైతిని, మహాక్రా | మోకప శారము చేయముకై నేను మాల్య 

వంతునిచేం బంపంయడియు సీయను గ్రవామ్మన "బేవత్వము: 

నొందితిని, నేను దరించితిని, నీకొక్కమాట సెప్పెన వినుము, 
మిమ్ము సంహరింప వమూలంవంతుండు వాలిని బురికొల్పుచుండె, 

త సు రావణునియందలి పీ వ్రీతిచే మిమెదుర్కొ న నంత 

సించుచుండెను, ఇదిమే నామాట ; నాకు సెలవిమ్ము” అని చెప్ప 

రాము *డోయా ! మంచివార్త చెప్పితివి చాలును, నీవు పుణ్య 

లోకంబున కేగి” మన నతం డంతర్జిశుడయ్యె. అంత సౌమిత్రి, 

వాలి రావణుల "కెట్లు న్నేహాము గలిగిన దని శ్రమణ నడిగి, 

“కైలానపర్యత మెల్తితి ననియు ద్రిలోక వీరుల గెల్సి తిననియు 

గర్వించి రానణుం  డాకసారి వాల మల్ల యునమునకు విల 

నవ్యానరపీరుం డతనిం జంకం 'బెట్టకొని ' యేడునముద్రములు 

ద్రిస్సే' అవుడు పొలస్త్యుండు 'మహాశ్మా ! నన్ను తమింపు” 
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మని జోహారు సేయ నాంటినుండియు నత డాతనితో మె తీ 
గలిగి యుండె నని యామె చెప్ప, ఓరీ రాతసాధమా! సీ పరా 

క్రును మింతటిదా!' యనియెను, రాము. డిమ్లే లోకంబున 
నొకని మించి యొకం౭ డుండు ననుచు ముందు మాచి * శృనుణా! 

యా కన(బడుపరగతము చీశేమిిియని యడిగను. “అయ్యో | 

యిది గిరి కాదు, వాలీ చంపిన దుందుభిరాశుసుని మెముకల 

ప్రోగు? అని యాపె చెప్ప నతం *“డోహో |! అదియా యిది?” 
యనుచు సమివించి కాలిబొట్టన వ్రేలితో దాని దన్ని దూర 
ముగా విసరివెచెను. డానిం గని శ్రామణ “ఆహో! మున్నొ క 

నాడు వాలి యో య రాకని రిండువేతులతో నెతి యిచ్చ 

టికి వినరి యిదియే ఊమంతోదూర మని నంతసించెను, జాని 

బాడాంగుస్టమునం గడుదన్వుగాం బడ వైచిన నీబలవర్చ్పం బే 
మని నుతింతు నన, సౌమిత్రి *శ్రమణా! మన మివు జెచట నడ 
చుచున్నారి మని యడిగెను. “బది బుష్యుమూక మునకును 

పంపానదికిని నడువు నుండు ప్ర దేశము, ఈముం దున్నది మతం 

గాశ్రమము. ఇం దివుడు మునులు "లేకున్నను యజ్ఞపరికరములు 

ప్రక నుండ వెళ్వానరుండు ప్రజ్వరిల్లుచు నే యుండెను, 

వోతియు జూచితిరా | యా ప్రవహించునదులు ? వాని ప్రక్క 

నున్న తోంఫులలో జేనుంగులు నెలుగులు యఖేచ్వ రస 

దిరుగూచుండెం గనుంగొెంటిరాా యసి యామె నుడువ, రాము 

డవ్యనంబులు చూచి కన్నిరుగార్చుచు విల్లు మ్రైలించి ర్య 

మవలంబించి నిలువంబడెను, అది చూచి 'సామొప్రే యే మిది?” 

యనునంతలో. బచ్చనిమై చాయయు మెడలో బంగారు తావు 

రలదండయుం గలుగ 'బెద్ద నడనొండవఅ* వాలి యెదురు 

వచ్చుచు “ నక్కటా!రావణునియందలి యనురాగ ముచే నిట్టి 
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పాపకృత్యమున కొడంబడిశిని, తెల్ల వాజినది మొదలుగా మా 

ల్యవంతుడు బతిమాలుచు నెట్రకేలకు నన్ను గిష్కింధనుంగి 
వెడలిం చెను, భార్యావియోాగమున దుఃఖించుచు మూ భూమికీ 

వచ్చెడి యావుణ్యాత్తుం డైన రామున కతిథధిస త్కారము గావిం 
శుటకు బదులుగా నిట్టి పాడుపని చేయుటకు సిద్ధపడుచున్నాండ, 

అయ్యా! దుర్జనన్నీ వా మెట్టిపని నైనంజేయించునుగదాశ ఏమి 

చేయుదును? ఇల విచారించినం బ్రయోజన మేమి! సుగీవు 
నకు జెప్పక య్ ఏభీపుణుండు శృమణను 'రామునొద్దకుం ల! 

ననియు నతండును మతంగా శ్రమము పృక్కకు వచ్చీ యుంజె 

ననియు నిపుజే చారులు చెప్పిరిగడా? అతం డిక్కడ నే యుండు” 
నని తలంచికొనుచు వీరిని సమీపించి *ఎవనయడిక్కుడ ? పరశు 

రాముని గెల్చిన క్రీ రామునిజూడవచ్చితిని, ఆతనిజాచి నా 
కన్నుల కానఠదము గ లిగించుకోని నాబుజములతీట తీక్చి కొన 

నెంచితిని, ఈ బ్రహ్మాండమ నెడువృ తుము నొ క్ర మాటుగా(బెజికి 

వేయ సిడపడునాకు మొలత్రాడు గట్టికొనిన మగవాం డెవం 

డయిన గలంకేని యెదురువచ్చుగాక "యని పలుకుగర్యో కు కులు 

విని రాముడు “తముంా! నేనిచ్చట నున్నాండ నని చెప్పు 

మనెను, ఆమాట విన వాలి మిక్కిలి డాసి “మహా క్యా! సీవా 
రఘువీరుండవు. ఆహా! ఆనందమునకో విచారమునకో యాశ్చ 
ర్యమునకో నను నిన్ను. జూచితిని, వవుయిన 'నేమి+ జామ 

దగ్న్యునిగర్వ మణంచినవిల్లు చేకొని రము, వృథా మాట 

"లేలి యన్క రాముడు సరియే మంచిజే కాని చేతిలో విల్లు 
"లేకుండలో వచ్చిన నీపయి నేను బాణ మెట్లు సంధింపం గలి 

ననియెను, అందుకు వాలి నవ్వి “రాజో_త్తమా! సీ కీసంశయ 
మేల? వానరులకు బర్యతము లే శరాననములుర 'మ్మనెను, అంత 
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వ. బోరాటమున కారంభించినంతలో నె రామబాణంబు. 

మహాధ్వనితో చేగి వాలిని న _ప్రతాళంబులను చేల వ 

మరల నతనితూణీరము ప -వేశించె. ఈకోలావాలము విని సుగ్తీ గ్. 

వ విభీవణులును, అంగదునితో  దక్కుంగల వానడులును గడు 
“వేగముతో నచ్చటికి వచ్చిరి. రాముడు నిప్మూ_రణంబుగ 

వాలిని జంవితిని గడా! యని పళ్చాత్తాపపడజెను, వాలియుం 
దన్ను. జూడవచ్చినవానరులం జూచి “ఓ కవివర్యులారా! 

చేను శ్రీ రామునిచేత స్వర్ణమునుగాంచలోలిగితిని, ఇంకమింద 
మిరు నన్నుంబోలె సుగ్రీవుని, సుగ్రీవునింబో లె నంగదునిం 
జూచికొనులి డని చెప్పి తన్ను. గూర్చి విచారించుచున్న 

తమునిం జేరం బిలిచి తన Bd కనకశమలవమాలందీసి 

యాతనికంఠంబున నునిచి *'సుగీ వా! పూర్వవృ త్తొంతము 

మజచివొమ్యు,. ఇంక్ నీవు శ్రీ రాముని జూచి 

కొనును, ని న్నాతని కర్పించెది నని చెప్పి, రామునిం బిలిచి: 

రామభద్రా!- రోవణునిమైన్రి, నంపొదించినచానిక యి నాప్రాణ 

మిచ్చి యాతనియష 9 దీర్చితిని, బ్రిపుడు నీపొందు —— 

లకు. బ్యాణావసాన కా నాశక్టి సియధీనము చేసె 
నని పలికి సుగ్రీను నాతనిచేత నప్పగించి *మిరిరువురు oa 
సాఖీకముగా నామాటను బట్టి మైత్రి గ డన వార 

లట్లానరించిరి, పిదప వాలి మరల “రామభద్రా | నీవు శ్ర శ మణ 

యెదుటచే యీ విభీవణునకు లంకా హజక్థిము వాగ్లోనము 

వేసితివిగదా |! అది యంతయు నాకు హితము, విభీవణా! 

సకం బుణ్యవశంబున రాముని మైత్రి, సంభవించినది, ఇంగ 

రావణుడు నానలెనే లేనివాండని తెలంప్రుము, ఓ సర్వవానరూ 

లారా! నాతమ్థుండు. రాజును, నావుక్రుం డగు సంగదుండు. 
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యువరాజునై పాలించుచుండ మిరు వారి యానతి ననున 

రించి (శ్రీరామునకు నంగరసాహోయ్య మొనరింపుండు, ఇదియే 
యందబకును నా కడపిమాట, నేనిక Mere నని 

చెప్పి యందలి యెల్ల రను విచారసాగరమున ముంచి పేరన్వర్ల 

మున శీను, 

అది యిట్లుండ నచట లం కాఫురవుంనోటలో నున్న మా 

ల్యవంతుం డీవాలివృ క్తా ంతమును ౫గహాఢచారులవలన విని “అ 

కటా! ss wien మిప్పటికి: జక్క_ంగాం జూచి 

నది, ఇతండు సీతను గనోరయటయే యా చెట్టునకు విత్తు, దానికై 
శూర్పణఖ నచ్చటికిబంపుటయే చానిమొలక, "పిదప మారీ 

చుని మూయ లేడిగాం బంపుటయీ దానిచిగురు, అంత సీతను 
దొంగిలించుటయు, వాలివురణము, రామసు గీ గీ వవిభీషణులయే 

క్రీభానము ననునివి దాసిఫువ్వులు, ఇంక నిది సరకు కాలమునశే 
భలింప సినగముగా నున్న దని తలంచెదను. అయ్యా ! దైవ 

మెంత ప్రశికూలముగా నున్నది! మపహాళూరుండగు వాలిని 

జంపిన యా రాచకొమరుం డిం కేమి చేయలేడు! ఆవో! అప్పుడే 
వానరు లెల్లదిక్కులకు సీతను వెదకుటకు బయలు చేజిరంట, 
ఇవుశో యింకనో వారిచ్చటికి రాగలరు. వమిచేయుటకును 
దోంచకున్నది యని విచారించుచుండం ద్రిజటయను రక్కసి 

వణయచు నచ్చటికి వచ్చి “తాతా! రహీంవుము, ' రహీం 
ఫుము,. వదో యొక చెడ్డకోతివచ్చి లంకావురమంతయాం 
గాల్చి. చెట్లు: తాళ్లు ళ్లు ఆుషి చిక్క_ం౮ ద్ర రక్క_నులను జంప్ తుదకు 

నత్నక్టుమాారునిం సూడ గడ 'తేర్చీ నిమివములో నెగిరిపోయి. 
అయ్యా! యేమిదిక్కు..” అని క. గతా అతండు కొంతవడి 

దు*కుంచి (యా వచ్చినకోంతి యెవండై యుండు”. నని, తలంచి 
వ ' 
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“'యయ్య్య! యెొవంచో యనువివార మేల! వానుముంతుండు 
లంక వెపునకు బయలువెడలె” నని వింటిని గడా యనుకొసి 

“అమా! చాల జేమయిన సీతావృతాంతము అెలిసికొనినా 
యని ర్రిజట నడిగెను, అదియు సీతతో నాంజనేయుండు 
మాటలాడుటయు నాతని కామె తనశిళోమణిని గుజుతుగా 

నిచ్చుటయు. చెప్పి “తాతా” మున్ను మనము నివ సించియున్న 

వండ కారణంమునకు. బోక మన క్రీ వరమున నుండ నేల య 

నంగా 'నోసీ! నీ కీభయ మేల!” మనము నివసించునట్టి యిీత్రి, 
కరాటమే గొప్పకోట, దీనికి జుక్గును లోహమయము లైన 
'యీడునోడ లున్నవి, ఇది గాక దీనికి నలుచెనల దృన్వనియ 

గడ్డవతె గంభీర మైనసము ద్రము గలదు, మనకు బ్రనూడ 

మెట్లు రాగలదు" అని యతండుచెప్పి తనయెడమకన్న జరగా 
శంకించుకొసి భీతిల్లి “కుమారీ! మనకుంభకర్గుండు ని నుండి 
"లేచుట కింకను రెండుమాసనములు పట్టును; ఆలో-చింపలాం 

గాలము మనకుం ద్ర తికూలముగొ నున్నట్లు కనుపట్టుచున్నది. 

ఎట్లయినను విభీషణుడు బుద్లిమంతుండు దూరద్భప్టి గ లవాండు' 

నగుటచే (శ్రీరాము నాశ్రయించెను, మొళ్తముమోంద వాండే 

పొలస్యవంశము నిలుపుటకు కూతు వగు నని తలంచెది ననం 
' గాం దిజట “తాతా! యెంత మాటాడితివి! సీనోట నే నెన్నం 
డు నిట్టై మాట విన లి దనియెను, అతండును *పసిడానవు. నీ 
శేమి తెలియును! సరియే కాని రావణు డివు జేమి చేయు 
చున్నాయో యెజుగుందువా యని యడిగి “తాతా! యతండు 
సర్వతో భద్ర, మనెడికోటబురు జెక్కి, వున్సవసంబున నకోక 
వృతుము క్రింద గూర్చుండియున్న రాక్రించ రకాలరా ల్రియగు 

సీశాజేవివైపు చూచుచుండె ననియు నీవార్త తెలిసి మండోగరి 
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యతనికి నీతి దెలుప నచటికి వెడలినదనియు నిపుడే వింటి 

నని యామె చెప్ప “మేలు మేలు, ఆడు డైన జన "నేమి! నుంచిపని 

వేసినది, అయిన నేమి, అతడు వినునా? నరియే కానిము, 

మనము నే కాంత గృపహాంబునకుంబోయి కార్యమాలోచింతము, 

రి ముని వెడలెను, 

వీవప రావణుడు జానికిని జూచి యామె సౌందర్యమున 

కేక్క_జపడుచుు, నిక్కాంత నాకు జిక్కి_నది. నాకోరికి ఫలించి 
నది. దైవము నా కనుకూలమయ్యు నని సంతేసించుచు, డైవ 

మన నేమి? ముల్లోకములు గెలువం దగిన ప్ర తాహము గల నా 

కడ్డ ముండు. సని గర్వించుచు సీతను వశపటజచుకొనుట 

శాలోచించుకొనుచున్నంతలో మండోదరి వచ్చి “రాజా! ఒఠ 

టరిగాగహారుచుండి యేమో యాలోచించుచున్నాడవుగాని 

శశ్యన్రలు నమీోవించుటను గూర్చి యేమి తలంచితి” వని యడీ 

గను, అంత రావణుడు భార్యవంకం దిరిగి నవ్వి “దేవి! న త్త 

వులని క్రొ క్రమాట వివిపించితివే! ఎవ 'రాశశ్రువులు? చెప స్తో 

మన “హనరచేనతో, గూడిన ను క్రివ్రతు న నహాయుండుగా 

"వచ్చిన రామలత్ష్మణు, లనియా మె చెప్పి” ఓహో! ఆకుమార తా 

పసులా! పోనిమ్ము, వారితో నేమి యని యతం,డవజ్ఞ సేయ 

శదేబా ఊమిది? నంఘుఖావము శంకాన్నదము గాదా! అది 

గాక నముద్తుడుగూడ నా రాముని లకోరీకి భయపడి మార్ల 

మిచ్చెనంట! బానరులందజుం గొండలు శెచ్చి శతోవునిర్తించి 

రట! ఇ దంతయు గన్నులార. జాచిన మనతోకులు = సెపు 

చుండ సీ విట్లనెద వేమిశి యని మాజుపలిశెను, అంత నతం 

శద్రోపీ వెళ్లిదానా! క్స్ శవ్వండో గట్టి గటిగా వట్టనమ్ము కము ఫుట్టిం చెం 

గాని, యతిగంభీరంబు క నగు ము పాయ 
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యిచ్చుట యొక్కడ! శద్ర జంతువు లగుకోతుంలు పొండలం 
తెచ్చి యానకట్టం గట్టుట యెక్కడ! ఇట్టి మాటలు నమ్మం 

చగునా! యా మాటలన్ని యు చేల! బవ నా తెలివి చెటు? 

గును, మ ేశ్వరుండు నా సాహస మెజబులసను, ఇంద్రుండు 

నాసామర్థ్య "మజుంగను అని ప్రగల వచనములు పల్కు 

చుండ “ఓ లంకాడ్యార పాలకుళారా! జూనికీపతి వచ్చుచు 

న్నాండు, జాగరూకు లె యుండు(డు, మామిాయాయు భములను 

'జేతం బూని చ్యారములం గాపాడులి డని కేకలు వెచుచుం ట్ర 

వాస్తు. డనురాకుసుం డ చటికివచ్చి మజశకాజా! న నరకువమూరు 

లిడ్షజు మహావానర సైన్యముతో వచ్చి లంశాపురము ముట్ట 
డించిరి, ఇంక ముందు గుప్పెడు మెతుకులు గ్రక్కెయసీళ్లు 
కూడ దొరకవని తోచుచున్నదిియని యేదో చేస్పుచుంజిను. 
అంతలో ఓ లం శేశ్వరా, జయము జయి మని వినయ గారవ 

ములు చూఫుచు నొకవానరుం డచ్చటి శే తేర, రావణుం డత 
నింజూచి సీ వెవండ వని యడిగెను, అంత నతం డోరాజు! జే 

'నంగదుండను, రాముని దూతను, శీనుముగా సీతను మాకు 

సమర్చించి యపరాధము మన్నింపు మన సీ శిరంబులను సౌమి 

థి పాద ముల, కర్పింతువా? వేస యూాతనిశరంబుల కర్చింతువా” 

యని నిన్నడిగి వచ్చుట కై యతండు న సన్నం పి ననిచెప్ప్క రావ 

ణుండు కోపించి వానరుడు గూడ బెడ్జవక్ష యయ్యి'నే. ఎవం 

డిక్క_డ? చూచెద వేల! యీ సీచునినోటికీ బుద్ధి సెప్పి పంవు, 
మనెను, అంతం బ్రా స్తుండు' “స్వామి! వీడు దూతగా వచ్చిన 

వాయు, వీనితో చేది??? యన్క నంగదుండు “రావణా! నేను 

రామున కఢీనుడ నగుటచే. నివు జేమియు. జేయుటకు వలను 
పడకున్నది గాని లేకున్న సీ పదితలలును. బడిగోళ్ళతోను గెల్లి 
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అడి దిక్కులను బాజవేయకుందునా + యని నిందించి వేగ 

ముగా రాముని యొడ్డ శెగిరిపోయెను, తరువాత రావణు 

డత్యాగనా గ్రస్తుడై “ప్రవాస్తా | సథై ర్యముగా ఇాఖామృగ 

మూల నడుర్కొ.ని + వాని నణగింపుం డని మన సేనానాయకు 

లకుం జెప్పి మన నతండు చి త్త మని వెడలెను, అంత “వాన 
రో_త్తములు నిశౌచరులతలలు నజకి గుట్టలుగా జేర్చిరి, పుర 
నోఫ్రురములు నేలంనాల్సి రని వినయడ, రావణుడు తలయెత్తి 

చూచి “ఓరీ దుర్యార్గ న్విరులాళా | మైమటజచి రామున కనుకూ 

లముగాణులుకుచున్నా రా? యని, జప! సీవింటిలోనికియలొమ్యు, 

నేనీ వానరులను నరులను హూడ గీటడయగించి 'జీవతలం గట్ట 

తెచ్చెది నని బయలు వెడ లను, 

తరువాత భూతలంబున జరగురామరావణులయున్ల ముం 

జూచుటనై యింద్రుండు రథారూఢు. జై యాశనంబున నిటు 

నటు నంచరించుచుండం జిత రథుండు గూడ విమానారూాథుC 

జై యచ్చటి కరుదెంచెను, అతని నింద్రుడు చూచి “గంధర్వ 
రాజూ ! నంగరము మాడవచ్చితివా యని యడుగ, నతం'డది 

యుక్క_టియె కాదు. “నా విన్న నాటనుండియు నన్ను. బలు 
చబాూముల బెట్టుచున్న నిశా చరేశ్వరునకు బోగాలము దా 

పించి నట్లున్నది, ఏమి జరగుచున్నదో చూచి రిమ్మని కుబే 

కుడు కూడ నా కానతిచ్చె? నని చెప్పు, బురుహూతుం. శాహా! 

యొక్క_ తండ్రి కిం బుట్టిన వారికే యుండ నితరులమాట చెప్ప 
చేల ి యనియ, చిత్రరథుండు 'మహోశ్తా! నంశయమేమి!కుటే . 

తుని ఏిమాన మపహారించి యతని బెట్టిన పాట్లు లోకం బంత 

యు నెజుంగదా* యని యుద్ధభూమి వై ఫు చూచి “జే వేంద్రా! 
వరాడు మాడు, రావణుం డరద మెక్కి. విల్లమోోాంగించుచులో 
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లని కే తెంచుచున్నాండుఅన, నింద్రుడుదూచిీమాతలీ! చేను 
జిత్సరథుని విమాన మెక్కెదను. స ఏ యరదము గొనిపోయి 
Ss క్రి” మని యట్లు గావించె. అంత గంధర్వుడు కలని 

వలను సూచి “యింద్రా! కపివరులు క డుఫులు (టక్రిలగునట్లుగా 

గుద్ది చంపిన రాతసుల నెత్తురు కాల్వల పాటుచుండెం జూచి 

త్హియన నతం 'డోయీోా! సీపీ ప్రక్కచూడ కేదు గాంబోలు? 

వా(డిములుకులదాడి కోడి "పక్క_ం డు రాతనపీఠరులు పరుగెత్తి 

పోయి యంజందుం జచ్చి పడియున్న కోట్లకొలంది కోణపుల 
మాంనముతినుచున్న గద్దల జెక్కలనిడ నిలిచి సేవ దీర్చికొను 

చున్నారు చూడు మూడు మసెను, అతం “డింద్రా! యిటు 

చూడుము. తన యరదమునకు వెనుకం దల్లియుం జుభ్రము. 

లును ముందు బంటులును, కుడి ప్రక్కనర్జని ద్రలొో మేలొ_ 

నుటచేం గన్నులు నలుఫుకొనుచున్న కుంభ రుడు నడమ 

ప్రకథా సూర్వురుతమ్యులం గలిసి యింద్రజిత్తును వచ్చుచుండ. 

at రణాంగణముం. బ వేళశించినది చూ పెను, చానవ్రం 

డును బరికించి “చిత త్ర రథా! ముందు సు yy వుండు వెనుక నంగ 

దుండు నిరు ప ప్రక్కల ) పేభీషణజాంబవంత్తులను “గాంగ రాముడు. 

రథాహాఢు[జ రణాంగణంబున శేతేరి సౌమిత్రి ధనుర్ధరుండై 
హనుమంతుని. గూడి యనునరించి వచ్చుచుం డ నిటు చూచి 

తిచా! ఆహా! ఘాోేరనంగ్రామము ప్రారంభమైన దనెను, అంత 

మేఘనాధునికై విల్లుమో పెట్టినతిమ్యుని నిలిపి వశ కంథ రునిపై 

రాముడు శరము వేయుటయు, నిశాచర వీరు లంద జొక్క 

మాణుగా 'రామలతుణులనై 'బాణవృష్టి గరియుటయు, చా' 

నిని వీరు చల్లార్చి చెలరేగి శ రాగ్నికి వారి నాహుతి గావించు. 

టయు, నంత నింద్రజిల్లక్కు యు లాలగక పరమచారుణం బగుపో" 
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రొనరించుటయు, నందు సోవరునకు సాహాయ్య మొనరింప నడ్డు 

వడిన వెక్కంండ్రు పుత్రులు నమయుట గని రావణుం డచ్చటి 
శకేసటయు, నంత గుంభకర్లుం డన్న చోటకి వచ్చి రాముని 

సాయకంబుల మూర్చిల్ల నాతనివుర్రు డగు కుంభుం డతివేగ 
ముతో రాము నెదిరించుటయు, స. ఈను డత్యహంకృతితో 

నాతసి కడ్డముసొాచ్చి వాని సందింటంప్టి నేల బెంట్టి ఘట్టంచు 

టయు.ం చిదప మూరానుండి లేచిన కంభక్యండు £ విజృంభించి 

నుగ్రీను నొడిసి పట్టుటయు, నతం డాతనిముక్కును శూర 
త లజ్ఞతోయహాడం గోసివేయుటయు, నంత చేజొకచో 
సౌమి త్రి 'రావణమేఘనాదులకుం గిన్మ_ యతిశయించునట్లు 

రాతననంహారంబు నొనర్చటయ్ము దానిపై నింద్రజిత్తు నాగ 

పాశము జేయ షా గారుడ ప యోగంబునం. బరిహాూరించు 

టయు. బిదప దళ,” ర్రనుడు శతఘ్నిం బ్ర బ యోగింప రానాను 

జుం మూర్భిష్ణుటయు, నివ్వార్త “పభిమణునివలన నెతిం 

గిన రాఘవుడు తేన కడ్డముసొచ్చిన నిశాచర సేనలను గుంభ 

కర్ణునితో 6౧ గూడ మడియించి తమునిం జూడ చేగుటయు, 

నింతలో నాంజనేయుం డతివేగముగాం బోయి తెచ్చిన ద్రోణ 
పర్వతముగాలి తగిలినంత జే లత్మ్హణుండు "లివి సందుటముం 

గ మముగా జూచిరి, 

వీవపం (బశీనిమిషము రాతమన న సంఖ్య తేగ్గ లేగ్గుటయు వానర 

నంఖ్య హెచ్చుటయుం జూచి రావణమేఘనాదులు. పర్మాక్క వ్ర 

మింపగా, వారితో రామలత్ముణులు క్రమముగా ద్వ ద్వయ 
మారంభించిరి, ఆమపహోభ యంక a యుదముంగని చిత్రే 

రథుండు “దేవేంద్రా | ఈ జంటపోరాటముల కడ్డము వచ్చిన: 

నిశాచరులతలలచే భూతలంబును శరపరంపరలచే నాకనంబు 
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నొక్క_మాటుగాం గప్వుచు రఘువీర కుమారులు ప్రళయ కాలా 

గ్నులం బోలి విజృంభించి రావణమేఘనాదశేపముగా రాక్ష 
నకులంబును చేలపాలు గావించిరి చూచితివా? యన, నతం 

“డీంెకి మున్నది? ఈ చిత్రము చూడుము, ఒకతల నజుకిన నిం 
గోొకతల వచ్చుటగని రాముడు నాళియణా స్త ంబున రావ 

ణుని శిరంబుల మొదలంటనటకి మొండెము తేల గూల్పునం 

తలో! సౌమిత్రి ద్రహ్మోత్ర్రంబున నింద జిత్తుశిరస్సు నూడ సేసె, 

ఆసా! యిల్లచేవతలు రఘువీరులనై€ బూలవాన గురిసిరి, 
నేంటికి బ్రపంచము నిష్కంటక మైనది, ఈదుగ్యార్లుని మర 
ణమునశై సంతసించిన నిర్ణరు లేదో యొక యుత్సవము “సీయం 

దల పెట్టి కాబోలు సాకై యెదురు చదూాచుచున్నారు, ఇదిగో 

మాతలియు సా యరవదమును దీసికొనివ చెను. సివింక జూగు 

చీయక యేగి యీవా ర్త మన చెలికాం డగు కుబేరునకుం జెప్పు 

మని యతని బంది వానవ్ఫండును దనరథం బెక్కి_ వెడ లెను, 

అటుతరువాత లంక యనుగ్రామ చేవత యఫుజేవచ్చిన 

యలక యను గ్రామ చేవతనుజూచి అ క్కా_! విభీహణుంయడు గా క 

మిగిలినయందటు నమసిరి గడా! దురదృషస్టవశంబున నతండును 

శత్రువులలోం 'జేళ. ఇంకం బురంబున మగవాండే క అవయ్యె 

నని విలవింప నలక “సోదరీ! "తెలియక యట్లనుచుంటివి, 
ముల్లోకములయందును వన్న శెక్కి_న మహావురుముంకు రా 

ము(డు, అతనికి మిత్రుడయిన విభీషణుడు లంకావురమునకు 
రా జగుట మిక్కిలి కొనియాడ దగిన చేయని యోనాన్చె, 
లంకయు నూజడిల్లి “అమా! నీ వేల యిచ్చటికి వచ్చితి వని 

యడి”ను, అంతనామె చిత్రరథునివలన నీ నర్వవృ త్రాంతము 
ఏని మా రాజును రావణుని నవతితల్లికొడుకు నగు కుబేరుడు 
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మిగిలీన బంధువుల నన మ ర. విభీషణుని పట్టాభి 
పేకముచమాచి యతనితో రావణుండు దొంగిలించిన తనవిమా 

నమును రామున కొనంగు వుని చెప్పుటకును నన్ను. జంపి 

నని చెప్ప్తునంతలో నొక శబ్దము వినబడెను. డాని విని లంక 

“సోబరీ! 'సెంటివా! “రావు భద్రా! అగ్నిప చేకము సేసి నిరషా 

యముగా వచ్చిన యాపరము wo ss ౫ హింవు 

మని చేవతలు పలుకుచుండిరని చెపు సం నలక జాను. రావణుని 
యింటిలో నున్నందున వచ్చినలో కాపవాదము పోవుటనై 

జాసకి యగ్నియొ చ్చినది "కాంబోలు! ఆహా! పాతిప్రత్యమున 

వన్నెశెక్కిన యావై చేహియే యన్నిహో త్ర నుగుచుండ 
నామె కన్ని శుద్ధియన 3 నేమో? అయినను లోకాచారమును బట్టి 

యట్లు చేసి యుండు” ననుచుండ మరల మంగళగితములు విని 

చిభీపుణుని మూన్చాభిపేకమమినట్లున్న ది. మనముకూడ న నచ్చ 

టిశేవోయి యాపూజ్యు లగసవంపచుల. జూతి మని వెడలిరి, 

అంత బుపష్పకముతో విభీషణుడు శ్రీరాముని సననిరా 

వించి *చేవా! సీయాజ చే నెల్ల చేవాంగనలను జెజునుండి విడి 

పీంచికిని, ఇదిగో విమానము, ఇ ఇది జేని కెల్ల కోరుకులం దీర్చుచు 

వశ్య మై యుండు నసి' విన్నవింప, రాముడు *లంేశ్వర్హా. 
ఫం. 

మంచిపని చేసితివి. సు ఖై వా! మన మిశంజేయం దగన ేమి* 

యనం గవీవరుండు “మహాక్తా | త్రిలోకళ శ్రువు దివంబున 

శేగాను, అన్నపు ప వేశంబున జానకినింద తొలలా. విభీహణు(డు 

రాజయ్య, ప్ ప్రతిజ్ఞ నెజవేతె. ఇంక “నేమి కలదు, ద్రోణా 

ద్రైని చెచ్చునపు డాంజనేయునినలన లత ణవృ శ్తాంతముపేనిన 
భరంతు డింతకును బరితవించుచుండును గావున ముందుగా 
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నతని నచ్చటికిబంపి సీ వీ విమానమెక్కు.. మన నతండు 
నంగీకరించి యట్లానరించెను, 

అంత నందజును విమాన మెక్కి. వెడలుచుండ (గా సీత 

యడిగిన పృశ్నంబుల కు_త్తరములు సెప్పుచు రామలక్ష్మణులు 

సముద్ర మును అండదలిసేతువ్సను జూపి పీవప మలయా ద్రిని 

కా వేవనదిని, అగ సుని యాశ్ర, మంబును, పంపానరస్సుశు, వాలి 

నధ ప చేకంబును, అనసూయానామాంక మగునుళ్తరీయము 

దొరకినచోటునుు జటాయువుపడిన చోటును, శూర్పణఖ నవ 

మూనపజచిన స్థలంబునుు, నవ మ! గ గ్రముక్రమము 

గాయజావ్ వానింగూప్పి వ్రనంగించి నీత్రకు ఈ నానం 

దము నెడ నెడం గలిగించుచు వచ్చివచ్చి కౌశికుని యాశ్రమ 

సమిోపమున విమానము నిలుపణం బోనునంతలో “ఓరామలత్య 

జణులారా! మోరిచ్చట జూగు సేయం దగదు, తిన్నగా నయా 

ధ్య శేగుండు, జీనును మధ్యాహ్న క కృత్యములు నిర్ణ గిం 

చుకొని రెండనిమిషములలో వచ్చెదినని వినిపించెను, దాని 

విని రాము జాస+! మహోకత్ముం డగువిశ్వామిత్రుండే మ 

వించుచుండే, ఇంక నిచ్చట వ్ దగ దీసి యయోధ్య శీ 

విమానమును బోనిచ్చి పురముసమోవీంచునంతలో బూనుమం 

తుం జెదురువచ్చి రామునకు య్యైక్కి- “దేవా! సపరివారులై. 
భరతశ శ్రుఘు ఘ్నులు వచ్చుచున్నా” రని చెప్పగా రాముడు 

హయ గి,ందికి దించె, అంత న త్యానందముతో వచ్చిన 

భరతశ శ్రుఘ్ను లకునుసీ జశారామలత్సృుణులకునునముచితంబుగ 

వందనములు దీవనల్కు నాలింగనములు మొదలగు నుపభార 

ములు జరిగినపిదప రాముడు 'తమ్ములారా! వీరిరు వురునుసుగ్మీవ 
విభీషణులు, మనకు బర మమిత్రులు, పీరిమాాలముగా మేము 
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దుఃఖసాగ రమునువరించితొ మని చెప్ప, వారు వీరిని నముచిత 

ముగనత్క_రించి రామునితో “ఆర్యా! కులగురుం డగువసిష్టుండ 
పట్టాభిపే.కనం భారంబుల సిధ్ధపజిచి సిరాక కదురుమాచుచు 

న్నాలే డనివిన్న వింప నందజును ముందునడచుచుండిరి. ఇంతలో 

వశష్టుం డణంధతీ కౌసల్యా క్రై శి కేయోా సుపి త్రృలతో నదురు 

వచ్చుచు నలా నమ ర తత డైవకశమున సుఖము 

గావచ్చిన మోపుర్రులణజూచితిరిగడా” యన, వారు మాయా 

శీర్య చనమున వ. కట్టభాగ్య మట్చె” ననిరి, అరుంధతియుం 
-గె శేయిని జాచి *వవువమూ! సీ్్ర విచారించుచున్న దాని 

వని యడుగ: *దల్లీ! యేమి చెప్పుదును? కై శేయి మంధరా 
ముఖంబున వార్తను బంపి పిల్లల నడవికియంపె న సనవవా 

వము లోకములో వ్యాపించినది గదా ఇక నా బాలుర 

ముగ మెసబ్లుచూతునని పగచుచున్నదాని నని యామె చెప్ప 

నరుంధతి “కై కా! నీకివిచారము వలదు, మాల్యవంతుండంపిన 
శూర్చణఖు మంధరలోం బ వేళించి యట్లు వేసిన డని 'పెస్ప 

లందజును దివ్యవృషస్ట్రృచే నప్రుడే తెలిసికొనిరని నిజము ప్రక 

టింప, నందణును రాత్షసుల చార్జన్యమును గూర్చి కొందల 

మందిరి, అంత వసిష్టుడు. *వమిటి కీమంగళ నమయంబున 
దుర్శారులప్ర సరః రాముడే డాయవ చ్చె నూరకుండులి డను 

నంతలో రామాదులు నమిీావీంచి యాపెద్దల కందణకు వంద 

నము లాచరించిరి. విరమాతవు గమ్మని వని సిష్టుండును, అనసూ 

యారుంధలీలో పాము ద్ర లతోంచాటి పై పె నీవును నాల్ల్వవమహోపతి 

వ్రత వనలోకంబున నన్ని కెక్కె_ది వని యరుంధతీయు సీతను 
దీవించిరి, కాౌసల్యాదులు వుత్తులను గోడలిని సాంగిలించు. 

కొని యానందించిరి, అట్లు యథోచితంబుగ నిష్టజనసుఖాలాహ 



$4 భవభూతి నాటక కథలు 

ములు జరుగుచుండ విశ్యామిగ్రుం డత్యాదర ముతో నేగుబెంచి 
నాయడు ముసంరతీ.ంప శ్రీ రామ నరణ్యమునకు గొవిపోయిన 

చే చయేకార్యములు తలంచితినో యవియన్నియు .డై వాను 
కూల్యమునం. గానసాగినవి. ఇత జూగేల! ్స్ట్రముగా. పీతని 

కళ్ళిక్తుకము గావింతి మని నందజును నంతసీంప యదిన అే 
“యాయ త్తపజీచి యున్న ప్రాసాదమండలియభి యే. య. 

మంగళ ధ్వనులతో చేగిరి, దేవర్డులు వ్రత్యవమై యాభి"షీ. 
నికవుం.త ములు పఠించిరి, ఇంద్రుం బోనందగుతో శ, రామ 

చంన్రునివై బుస్పవృష్ట్ "పరిపిను,.  అందజును స. ల 

భరితుకై 6, వసిస్థవిశ్యామిత్రులును గృ తాభఖిపే.కుం జై నరాము 

చిజాచి కుమారా! నీవ్ర వష గూడీ యిమ్యాకు రాజులు 

వహించిన భూభారము వహింవు) మని నందజు సట్లగుంగాక 
యని పలికిరి, అంతం గౌశికుండు “రామచంద్రా! పట్టాభిపే. 
కోత్సవము కన్నులార జూచిన సీవిత్రులగుసుగ్రవ విఖీషణు 

లను వారిరాజ్యముల బాలింపం బంపుము. కుబేకని విమా 

నంబు మరల నాతకే యంసు” మని నతండును వారికి నము 
చితనత్కారములు గావించి యట్లూనరించె, అంతం గాళికుయ 
“రామభద్రా! £ పితృ శాసనము నెటు వేర్చితివి. దుర్యార్యలళి పీంచి 

ధర్జపరిపాలన మొనర్చితివి, జేవమానవుల శానంద మొసం 
గితివి, సింహాసన మధిఫ్టించితివి, ఇంకేమి గావలయు నని 

సరండు సంతసించి “న్యాయదృ ఫీల్" * రాజులుభూమినేలుదురు 

గాక, ఈతిబాధలు లేక్ భూమి ఫలించుంగాకి యని యాళా 

సించె. అంవజును వమకమని వానంబులకు. జనిరి. శ్రీ రాముం 

కును జనరంజకుంై సుఖంబుం జెను, 

en 



ప్ 
of తా మం నమః పరబృవ్యాణే 

న అ 

11. ఉక్రరరామ చరిత్రము 
ఆాయరాయలక్రప్రన్ట్ కోలలు 

త్భ్ "రామచంద్రుడు రావణనంహారము గావించియ యోధ్య 

లో 
శీతెంచి.. వసిస్థవిశ్వామిశ్రులచే వెంటనే కన 
రాజ్య మేలుచుండె.. అంతం నొలందికా లమున కాపట్టాఖి పే. 

నిమిత్రముగా మహా వైభవముతో blige dongs జరి 
గినది, 'ఆయుక్సవమునకు నలు'బెనలనుక డిపిలువంబడినరాజర్దులు 

టబ్రన్మాష్టలు లంకాయుద్ధమునందు మిత్రు లయినవానరరాక్షున 

వర్యులు మొదలుగా న కేకులు వచ్చి యావేడుకను గ న్నులపం. 

డువుగాం జూచి యామహాొరాజునత్మా_రములను బొంది తమ 

తమ యిండ్ర శీన్నరి, మతికొన్ని నాళ్ళక బుశ్యశృంగమపహాన్షై 

చ్వాదళవార్షి క మైనన త్రయాగ ము సేయ నారంభించి యచ్చ 

టికి. విలువ నంపలా నరుంధతీ కానల్యా ki శకీయీా . సుమి 

త్ర లతో వసిస్టమహర్షి యాయజ్ఞ మునకు చెను, అంత .మజే 
కొన్ని దినములకు జనక చక్రవర్తి రి గూడం దన ప్కియవు త్రి కను 

వీడువ లేక యొట్టశేలకు నిత్యకర శ్రములయనురోధముచే మిథి 

లకు వెడలెను. అంతం. దండ్రి, వెల్లి పోయినందుకు సీత 

దుఃఖంచుచున్న దని తెలిసి, , శ్రీ రాము(డు ధర్యాననము డిగ్గి 

యంతఃపురమునకు వచ్చి — సీ[. ఊలడిల్లుమేు.. అహ 

తాగ్ను లైన గృవాస్థులు . స్వే గా దికుగుటక్షో వలనుపడదు 

గావున వారింటి శీగరిగాని మనల విడిచి వెళ్లుట చారికిమా శ్ర, 
మిష్టమూ 2? యన: జానకి “నిజమే. శాని తల్లి దండ్రు లను చి, బ్రీణ 
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జనమును విడిచిపెట్టుటమా త్రము మిక్కిల కన్టముగానే యుం 
డు ననెను, దానిపై రాముడు *బెనాెను.,. నంసార మనగా 

నిట్టిచే. కాయబట్టియే తెలిసినవారు దీనిని విడిచిపోయి యడనవు 

లలో సుఖముగాం దప పస్సు చేసికొనుచుందు” ర నుచున్నంతిలోం 

నగంచుకి చే నృ్యతాంత మంపి యానటిం 7 కొని యర్య్యావ క్షమ 

నార్షి యక్క_డకు వచ్చె. వళ. నాతనికి షం 

లోనర్చి యుచితాననంబునం గూవ్పండం జేసి యాతడు 

బుక్యశ్చ ంగాశ్ర మమునుండి వచ్చుట తెలిసికొని యందలి 

యజ జ వృత్తాంతమును బెస్త లకుశ లంబు నడిగిరి. అముషియు 

వారికి నదు_త్తరము లిచ్చి నీత్రత్రో * జీవీ! వసిష్టుండు తన 

మాటగా నీతో. జెప్పుమనిన దొక్క_టిక లదు వినుము, అనూ! 
భగవంతురా లగసభూ దేవి సీకుం దల్లీ. బ్రవ్మతో నవూానుం[॥ జన 

జనకుడు నీజినకుండు, సూర్యుండను "నేనును గురువులముగా 

నున్న రఘువంకవు రాజులకు నీవ్ర కోడలవు, నిన్ను దీవింపం 

వగిన డిం కే మున్నది! అచిర కాలంబున వీఠమాతేన్ర గముి 

ఆని యాతనిమాటలు చెప్ప, రాముడు దేవీ! మనముక్ళ'తా 

ధ్ఞలమైతిమి, వమనయణా లోకములో ను త్రము 'తైనలౌకికుల 

మాట లర్థమును వెంబడించి నడచును. . మహారు తైనమునీశ్య్వ 

రుల మూటల నర్గమే వెంటాడి పరుగెత్తును, కావున నమ్మని 

వాక్యమున కడ్డులే” దని నంతసిం చె, అంత నముని “రామచం 

డ్రా! నీతకు గర్భవాంఛ లేవైనం గలి” నేని వెంటనే తీర్చ 
వలయు నని మోతల్లులును సోదరియు మజిమతి చెప్పి రన, 

నతం డీసతి కోరినచో నళ్షు చేసెద నని చెప్సి “మునీంద్రా! మా 
కులగురు విం కేమయినం జెప్పెనా!+? యని యడిగి, దాన్నివై 
నాతాపసుండూో మే మల్లునియజ్ఞ ములోనున్నారము, సీవ్ర చిన్న 
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వాడవు, రాజ్యమా! కొ త్తగా వచ్చినది. కావున శరీరము 

కం“టును చ్రీయ మయినక్కీ కై (ప జానురాగమును నంపాదింప 

యత్ని ంస్ర'మను వసిహునిమాటలు విన్న వింప్క రాముండానం 

దించి “యామహానీయని యానతిచాప్పున లోకము నారాధిం 

చుటకు నా కున్న దయను గాని న్నే వామును గాని సౌఖ్య 

మునుగాని తుక కీజానకిని గాని విడిచి పెట్ట వలసివచ్చినన నేను 
విచారింపి నని నిండుమనంబునల బల్క, సీతయుల *“గావుననే 

నీవ రఘువంశ రాజులలో నెల్ల వన్నె శెక్కుచుంటి నని కొని 

యాడెను, అంత నష్టావక్టుండు విశ్రమింప చేగుటయు లతుణుం 

డచ్చటికి వచ్చి “అన్నా! మనము చెప్పినట్లుగా జి సకారుండు 

సీచరిత్ర మంతయు గోడలపై 6 జ్మిక్కిం చె, చూడవచ్చు” నని 

విన్నవింప, నతండు “ప్రేయసీ! ఆ దెందుకో యబుగుదువా!ః 

వీవిచారము పోగొట్టుటశేయని చెప్పి “నరియ కాని యెంత 
వణుకు జిర్రించినాలి డని తమ్మ ని నడి గను, “పూజ్యు రాలి 

యగ్నిహో త శుదివటకు నయినిదని సౌమి తొ "చెప్ప రాము 

డు కటకటా! యొొతవమాట! దేవీ! జన ముచత శే పరిపూతు 

రాలనయిననీకు నగ్నిశుద్ధి యనలా చేమి* వదో కాలవళంబున 

జరిగిపోయిన యారు మరల న రింవం జేసి తప్పు స్పేన్సి 

తిని, అనుగృహి ౦ఫ్రుము అని వే(డుకోన, వీత్ర “ఆర్యవుత్రా! 

'కానిము, దీని శేమి! సీచరిత ము చూచెదము రిమ్మన, నంద 

'ఆును జిత్తరువు మాడ చేగిరి, 
లవృణుణడాయావిషయములను చెలువ్రచుండ సీతసాభి 

జానముగాం జిత్తరువు విలోకంచుచు “నివి యే” మని యరుగ 
నతండు జీవీ! విశ్వామిత్రుడు మాయన్నకుం డ్రై సాదించిన 

బృంభ కాన్ర్రంబు లినియే యని చెప్ప రామునియానలిచే 
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నామె వానికి నమన్క_రించెను, రాఘనవుండును 'చేవీ యివి నీ. 
సంతానము ననుసిరింపం గల” వని దీవించెను. అంత సౌమిత్రి, 

(శ్రీ కాముడు శివునివిబ్లు విఖుచుట, వెండ్లిండ్లనాంటి తమతమ 
రూపములు, జనక శ కానందులు దశరథ వసిస్థాదులను గెరవిం 

చుట, వివాహమవోత్సవము మొదలగు మిథిలావృ త్తాంతము 

ను గమ క్రమముగాంజూపుచుండ, జానకి యూరి శావి గ వూ 

ముం జూవినవ్రరచు 'నీమె యెన కియని యడిగ, లత్ముణుండును 

సిగ్గుతో “జేవీ! చూడం డగినది మిగుల గలదు చూడుమని 
మజకంచి పరఘురామునిజూపం నామె యా రూపము చూచి 

భయపజెను, సౌమి తి, మరలం జా మయోధ్యకు వచ్చుటను 

జూప, 'రాము(డు “అక్క_టా! నిరంకుశముగా రాజ్యము సేయు 

తండ్రి జీవించియుండంగా దల్లు లనురాగముతో మసలం బెం 
చచుండంాం గ్రొత్తగా భార్యలు శాంఫురమునకు వచ్చియుం 

డయా సుఖమనుథవించిన యాదినములు మనకు మరల రావ్ర 

గదాశొయని కన్నుల నీరు నింపె, పిదప లత్ఫుణుడు మంధరా 

వృత్తాంతము సూపుచుండ రాముడు దానిని వవ్చించి యామెకు 

శృంగి బేరవురములోని గార చెట్టు చానిదగ్గఆ నే గువునితోం 

దనకు న్నే వాము గలుగుటనుజూపిం చె, అందం దాము జటలు 

గట్టకొనుటయు గంగానదిని డాంటుటయుం జూఫ్తచుండ రా 

ముడు గంగానదిని జూచి: “అమ్మా! న్స పరుంధతివలెనే సినోడ్ర 

లగు సీతకు మేలు గోరుచుండూువుని నమన్కరించె, వు౭్రీ 

"యును సౌమిత్రి చితృకూటమార్ల్గమును, . . అందలి శ్యామనా 

"మక వటవృవేమును జూఫుచుండ "రాము. డించుక సేఫు నిలిచి 
యా మజ్టివెట్టువెపే చదూచుచుండెన్ను . అది మూచి ... వీత 
“అర్యపుల్రా! ' 'నీకాప్రదేశ ' మింకను జైప్పిల్లో నున్న థా 
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యన నతండు “దేవీ! యిచ్చటనే. కాదా? నడచి నడ 

వచ్చుటచే నలసి వాడిపోయిన తామరతూండువ ల బలవ 

సెడిన నీవు నాజొమృుమిోంద్ నిద్రపోయి*ివి? ఈచోటు శేసెట్ల 
మణచిపోవుదు?” నన, నీత సిగుతోం జిఆునగవుతో మజీయొ: 

ప్రక్క చూచుచుండె. వీదప *నిదినో విరాధనంబాశము, ఇ! 

యే కొండ మేళ్లు, ఇవియా క్ర, శ మములు,ఇది ప ననణ పర్వతము 

అనిదూఫుచుండ, పర... “ప్రేయసీ! మన మోరొొండమోాడి 

నివసించుటయు, నపుడఫుడు దీనిదగ్గజ నున్న యాగోజావ!& 

యిసుక లె న్నెలమింద వినారించుటయు, లవ్)ాణుడు మునకు 

గావలసిన వెల్ల సమకూర్చుజయు, మజటియు నీకొండ మోడి 

వావరింటిలో నొకనాంటిరా త్తి మనము బుజముబుజము కలివీ 

కొని ప్రరుండియుండి యత్యనురాగముతో మెల్లగా నేవేవో 
గొడవల జెప్పికొనుచుండ మాటలతోనే యారాక్రి, తెల్ల 
వాటీపోవుటయు సీవిపుడు తలంచుచుంటివాశి యనియడి గె, 

దానికై  జిజునగవుతోం గొంచెముముందునడచి పంచవటిని, 
అందలి భూర్ప్చణఖా నంవాదమును జూచి “హా! ఆర్యపు ణా! 

సీదర్శన మింతవజ కే యని 'బెదరి చూడ *నోసీ! యిది చిత్త 
రువు భయపడకు” మని “అక్క_టా! జనస్థానవృ కాంత మిపుడు 
జరుగుచున్న క్షు యున్న” దచెను. అంత లతుణుండు నీతావవా 

రణమును జూవీ *బేవీ! మూయలేడిమూలముగా సంభవించిన 

గొప్పయాపద యిదియే, ఈ విపత్తు వచ్చినప్పటి మాయన్న. 
యవస్థను జూడలా. ఇాళ్లకు గూడ "శేడువువచ్చినది, వ జము 

నకుం గూడ గుంజే పగిలిపోయినది. అక్క_టా! దీనికిం దగిన 
వతి శ్రీ యవేసిన సిప్పటికిం గూడ మనస్సు! కలంసచునే యున్నా 

జన, కేశ కన్నుల నీరు చెట్టి యవ్పటితనయవస్థం దలంచికొని 
4 



క0 భవభూతి నాటక కథలు 

వివారించె, రాముండును గంటికి చేలకు నొక్కుభార లాగ న్నీరు 

విడిచి 'తముడా! తొల్లిజానకిం గోలుపోయినఫపుకు జనించిన 

దుఃఖాగ్ని యెట్లయిన శత్రువును నంచారింపవలయు నచెడి 

కోరికిచే నవు డణంగి చల్లాజినది. కమముగా ముగ్గి పండైన 

యామినసులోనివుండు దీని చూచుటచేత నిపుడు చేల యాం 

గరానిపరితాపమును గలిగించున్నిదనియెను. దానిపై సౌ 

మితి, యిది పని గాదని తలి వారిని జిత్తరువు గనం చేసి 

గో జటాయువుకెర్యమున కుదావారణము, ఇదియే దను 

క బంధుం డున్న కుంజనంతము, ఇది మతంగా శ్రమము. ఈమె 

శ్ మణ, ఇది పంపాసరస్సు, ఇతండే మహోపకర్త యగు వాను 

మంతుడు" అని చూకి వారి కానంవము గ లిగించ. అంత 

సీత “వత్సా! వరాడు, ఆకొండమోంది యొక చెట్టుక్రింద విథా 

యన్న యేడ్చుచు మూర్ఫిల్లి పడినట్లును సీ వాతనిం బట్టికొని 
నట్లును జత్రింపయిడినచే, యాకొండపే రేమి?? యన, త 

డీదియే మాల్యవంతము. ఇచ్చటనేయని యేదో చెప్పచుండ, 

రాముడు “తమ్ముడా! వలదు, చెప్పవలదు, ఆవృ త్తాంతము,తల. 

చికొనిన మరల సీతావియోగము వచ్చినట్లుండు"న నెను, అంత 
లతణుండు చేవీ! ఇటు పైని గపివీరులు రాఠుసులు చేసిన పను 

లనేకములు గలవు, స్వు వీనిం జూడం దిరుగుటచే శ్ర మపడీ 

తివి, కావున విశ్రమింవు” మన, నామె రామునితో “నార్య 

వుల్రా! యో చిక్తోడన్ర చూచుట చే. బ్రనన్నగంభీరంబు లగు 
వనవీథులలో నొక్కవమాలబు విపారింపవ లెననియు భాగరథిలో 

మరల నొక్క_సారి స్నానము చేయవలయు ననియు గోరికి 

వుట్టిన'దని విన్న వింప, రాముడు *నంశయ మేమి? సీకుం గల 

వాంఛలు తీర్పవలసిన దని యిఫుడేక దా. పెద్దలు. గూడ వార్త 
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మంపిరి? తముండా! శీనుముగా వెళ్లీ సం పప. రవ్పీంపు” 

మని యాన తియ (5! వెడల, సీత యందు కానందించి 

“వారు కూడ రావలయు.ంజడీి యన 'నోనీ కఠినురాలా! యీ 
మాట ఇచెప్పవలయునా” యని *శ్రేయసీ! నీ వలసినట్లుంటివి, 

ఈ లోపలిగదిలో. గొంచెము సేపు పరుంకుమని యామెబుజ 

మును దన మెడమిందికిం జేర్చికొని రెండడుగులు నడచి సుం 

జరీ! యేమిది? నిన్ను. డాంకినంత నే సక లేం ద్రియవ్యాపారము 

నణంచుచు నేదో యొక వికార మువయించి నాచె చైతన్యమును 

సనంచలింపం 'జేయుచున్నది, ఆహా! ఇది సుఖమో చేక దుఃఖ 

మో, నిద్రయో కాక మోహామో, వివవేగమో' లేక మద 

మో, యేదిమైనదియు నిశ్చయింప రాకున్నది సుమి!” యన 

నామె నాథా! నీవు నామెడ నిజ మయినకూర్తియు నిశ్చల 

వముయిన యనుగవామును గలవాడవు గడా! యించాశ్చర్య 

మేమి! యిక రము, నాకు నిద్ర వచ్చుచున్న” దని యాగడి 

లోనికి వెళ్ళి యొక్క-చో శయనించిరి, 
అంత 'రాముండు “రమణీ! సీతల క్రింద కెత్తు లే చే'పోనిమ, 

"పెండ్లి యయినది మొదలుగా నింటిలో నున్న పుడు గాని, వన 

వానము చేసినఫుడుగాని, చిన్నతనమునంగానీ, జవునమునం 
గాని, యింకొక కాంత నిద్రంప నెన్నండు నొనలని యీ 

రామునిభుజమే నీకు. దలగడి యని యామె నక్కునం. 

గదియించి తల క్రిందకు శనభోజము స నొక్క. 

పొడికునుకు పట్ట “హో నాధా! క ష్టము కష్ట” మని యామె 

శులవరించె, as డారముణీ నలిన్నే హముతోం (జాచి “అవు 

డేనిద పట్టినది కాంబోలు! అవురా! యింటికి లవ్మీయుం 

గన్నుల కమృతవర్తియు -జీహామునకు మం చిగందవ్రుబూ౭తయా 



న్2 భవభూతి నాటక కథలు 

నగు నీ పడంతినంబంధ మెట్టి దైన సహింపండగునుగాని యొక్క. 
సియోగము మాత్ర 'మోార్వరా దనుకొనుచుండలగా మరల 

నామె “హా నాథా! యెచ్చటనుంటి” వని కలవరించె, దాని 
విని యతం *“డోపహో! చిత్తరువు చూచుటచే వెనుకటివి ఇరా 
గమిపుడుక లలోనికి వచ్చినట్లున్న డిిఅని యామె మేనిని జేతితో 
నిమురుచు “ఎట్టి యవనలో నైనను సుఖముగాని దుఃఖముగాని 

యెవ్వరు నముముకా ననుభవింతురో, ఎంతకష్ట్రప డి యున్నవా 
నం బరన్నరము చూచికొని నంతశే యెవ్వరు ఛిత్తివి శ్రాంతి 

నొందుదురో, ఎంత మునలితనములో నయిన నెవ్య రనోన్యా 

నురాగము విడువకుందురో, "వింద్దయయినది మొదలుగా గమ 

ర్ర్కమముగా సిగ్గు తె లంగచున్నకొలంది నొకనాంటికంశకైు సాక 

నాండెవ్వ మరకత ము ప్రేమసారమున బక్టులె యుందురో 
యట్టి యనురక్తు లగు భార్యాభర్తల శెల్లయేడల నెట్లయిన 
భద్ర ము గలుగులాక యని కోరందగినది యని తలంచికొను 
చుండ, దుర్ముఖుం డను నంతఃపుర పరిచారకుండు వచ్చెను, 
వానిజూచి రాముడు కొంచె మొత్తగిలి *“లోకు లేమనుకొను 
షా! రని యడుగ “నీత నడుము నుండగా నిట్టివార్త నెట్లు 
"సెస్పంగలను! ఆహో! చేవ యిట్టి చేకడా? యని స కా 

కొని చేనా! రాముసిపరి పాలనంబున దశరథుని మజచిపోయితి 
మనుకొనుచున్నా” రని చెప్పెను, అంత నతండు “దీని ేమి! 
చెప్పం దగినది చెప్పు” మన, వా(డు మిక్కి లి దగ్గ ఆకు వచి 
ఇవిలో నొక్క_మాట సెచ్చిను, అది విని యతం డక్క_టా 
యెంత మాట స్రట్టైను! ఈ మాటకంకు వజ్రముతోం బొడు 
చుటయీ కాగా నుంతును! అయ్యా! అగ్నికుండములోం 
ఫ్రై, వేశించుట మొదలుగా గల పలువిధము లగుపరీత ల వేం 



ఠా _త్తరరామ చరిత్రము రక్ 

బరపుకుషునియింటిలో నున్నదనెడి యపవాదము నీతకుం 
చొొలంగి పోయిన టనియీ యనుకొంటిమి, కాని యా నిండ 

వెట్ట్పపక్కవిపమున లె సిప్పటి కెల్లయెడలం చ్రాశీనది "కొం 

శో ఆహా! యొుంతటి భాగ్యహీన(డను? ఏమి చేయుదును” 
అని శోకించి కొంచె మాలోచించి “వ మయిన చేమి? లోక 
ము ననుసరించి పోవుటయే నజ్ఞనుబధర్శము. కావుననే నా 
తండ్రి తనస్రాణమును నన్నును గూడ విడిచి పెట్ట లో కాఠాథ 

నము నెజ వేర్చిను, ఇదిగాక్క యిఫుడేకడా! “ప్రజానురాగము 
సంపాదింప యత్నింపు” మని యాచార్యులు గూడ సం ేశమం 

వీది, నా వూర్యులు సంపాదించిన కీర్తికి నేను భంగము దెచి 

'యెట్లపవాదముపా లగుదును? అయ్యా! "బీఏ! జనకనందినీ! పర 

మపావనీ! భూమిసుతా! రామమయజీవితా! అరుంధతీప్ర వశం 

కతా! సీతా! సీవలన లోకము పవి త్రమైనదిగాని సీయెడలోకోక్టి 

మాత మపవిత్ర మైనది. అహో! నీక్షగియపవాదము దుర్దశయుం 

జగునా! చీ! లోకమును నిదింపనేల? రఘువంశమున( బ్రైజల 

కనురాగము లేకపోయినదా! విధి యిట్టుండయణగా బా శేమి 

చేయుదురు? ఎక్క_డనో యగ్నికుద్ది యుయ్యె నని చెప్పిన నెన్వం 
జాదూరవృ త్తాంతము నమ్మును¥ అని విలపించుచు విచారిం 
చుచు నంశయించుచు chs "దెగించి “దురుఖా! నీవు 
వెళ్ళీ నవీన రాజయినరాముండు సీత నడవిలో విడిచి వచ్చుటకై 

నిన్ను రథము తీసికొని రమ్మచె నని లక్ష్మణునితో జెప్పుమని 
మెల్లగా చెప్పి వానిని బంపి “అక్కటా! నే నెంతకూరుం 

డను? "పింపుడుచిలుక నెజుకులవాని కిచ్చి నట్లుగాః బిన్నట 

_నాట్రనుండియును జెంచిన యీనతీతిలకమును మృత్యు చేవత 

వోర్పించుచుంటిని గచాః చీ! పాపాత్తుండ నైన నేనీ చేవిని దాం 



ఫ్ర్శ్తీ భవభూతి నాటక కథలు 

కుట యేలకి అని యామెతలగ్భూత్తి తనచేయి తీసికొని “ఓ పే) 
సీ! మంచిగందవుండెట్టని భ్రమపడి ముసిండీచెట్టు చెంతం 

'కేరితివి, ఈకర్తచండాలు. డైనరాము నింక విడిచిపెట్టు” మని 

లేచి హాడైవమా!రామునిమనుగడలాభమునే(టితో నవ్తూఫ్ట 

మైనది. నాకివు డీలోక మంతయు జీర్ణారణ్యముగా నున్నది, 

అకటా! నంసార మసారము, శరీరము కాష్ట ప్రాయము. ఇంక 

చేమిగతి” యని యేడ్బుచు వసిష్ట విశ్వామిత్రాదులను సేవ 

ఏిభీషణాదులను పేర్కొని 'మహోనుభావులారా! నా కనేకభం 

గుల నుపకారముచేసి సాహాయ్యపడీన మిమృంవజను నను మా 

సవుచ్చితిని,నిండుమాలా లయిన యో దేవిని రక్కసుల కాహో 

రముగావించుచున్నా (డిననిదు ఖంచుచు సీ సతకాళ్ళనై వదల పెట్టి 

“దేవీ! సీపాదకమలములను రామునితల తాశుట కిదియే కడ 

సారిియని 'మేచ్చాను, ఇంతలో, శ్రీరామచంద్రా! మహారాజా! 

యమునాతీరమందలి మునీశ్వరులందణు లవణాసురుని బాధకు 

దాళంజూలక నిన్ను వేండుకొనవచ్చి*రని మొక్క మాటవినబడ 
నతండులేచి 'కొఠా!యింకను రక్క_సుని బాధ మిగిలియున్న దా! 

మధు రాధిపతియు. గుంభీనసీవుత్రుయ నగుసిదుర్వావ్లని వధింప. 

శస్రుఘ్నునిం తటే. యీభయము అని నాలు 
గడుగులు నడచి మరలి సీతను జూచి “హాధగవతీ! వసుమతీ! 

నీవు త్రికను సీవే చూచికొను మనుచు వెళ్లెను, అంత సీత 
మేలుకొని, ఆర్యపుత్రా! యచ్చట నుంటివి? అని తొందరపడి 
లేచి “అకటా! పాడుకలవలనం గలిగినథయము తుదకు నిజమే 
యైనది. నిద్రించుచున్న నన్నొక్క_ తను విడిచి యతండు వెళ్లె 
న్నా కానిము, అతని జూచినవీవప నామనస్సు నాకు స్వాధీన 
మయ్యునేని కోపగిం చెదను” అనుచు *నెవ. డక్కుడ*ళిఅని పలు, 



ళ్తా _క్రేరరామ చరిత్రము స్ఫ్ 

కరించె, అంత దురు రు ఖుండు వచ్చి “తల్లీ | లక్షణకుమారు(డురథ 

ము తోలుకొనివచ్చి సిద్ధముగా నుంచ” నస విన్నవింప నామె 

భాగీరథీస్నానమున కనియే సంతసించి “యిదిగో వచ్చుచున్న 

దాననుఅని లేచి చి త్తరువుమోంది కులదేవతలకును మునుల 
కును నమస్కరించి మెల్ల గావచ్చి రథ మెక్కె_ను, 

ఒకయడవిలో చారి తెలియక తొట్రుపడుచున్న యొక 

తాపసి నొక వనదేవత చూచి దగ్గఅకువచ్చి సీవీ పీరేమమా! 

యిచ్చటినుండి వచ్చుచుంటివి ! ఈదండ కారణ్యములో సఏకేమి 

పని? యని యడుగ నామె “నాపేరాలే యి, వాల్మీకియా శ్రమ 

మునుండి యగ స్తు కనియొద్ద వేదాంతవిద్య నేక్చికొనుటకు వెళ్లు 

చుంటి” నని వెప్పి “సీజీ అ యని మరల నడి”, ఆమెయు 

నాపేరు వాసంతి యని బదులు సెప్పి మును లందణు ట్ర హ్హ 

జానమునకై. వాలీ కిమహోముని నాశ యించుచుండ సీవచ్చటి 
నుండి యేల వచ్చిలోవని మరల నడుగ, నాత్రే యి ఏమి చెప్పుదు 

నమ్మా ! ! అయిన వినుము, కుశుండు లవుండు 'సనుచే పేర్లుగల యిరు 

వురు పసిపిల్లలను దీసికొని వచ్చి యొకవన దేవత యామవహార్షి 
కిచ్చెను, వారిని జూచినచో మనుమ్యులకుం గాదు మృగము 

లకుం గూడ జాలి పుట్టును, ఇది యిట్టుండంగా వారిమహివము 

వినుము, జృంభక్యాస్ర్రము లాపిల్ల తం బుట్టుకతోడ చేవచ్చి 

నవంట, ఆ పసిబిడ్డల నామహర్షి చేర దీసి 'వింవుడుతల్లి వలె 

బెంచి యుపనయనము కాకమునుపే వేదములు దక్క_దక్కి_న 

విద్యలు చెప్పి పిదప గర్భమానములతో 6 గూడినపదునొకండ 
వయేంట వారి కుపనయనము నెజవేర్చి 'వేదత్వయము చెప్పు 

చుండె, అట్టిప్రతిభ Xలచాలురతో నాబోంటిదానికిం ఇదు 

. 'వెట్లు సరిపడున! ఇదియొక కారణము, ఇంకొక 'పేమనంగా, 



ర్6్ భవభూతి ' నాటక కథలు 

వాల్తీకియికనాడుమధ్యా న్నాముతమ సౌనదికి, స్నానముచేయు 

టకు వళ్ళి యచ్చట జంటగా. దిరుగుచున్న ర్రొంచపక్సులలో 

నాక దాని నొకకిరాతుండు చంపుట మాచి “ఓనిపూడా! మిక్కిలి 

యనురాగముతోనున్న యీక్ర్రైంచమిథునములో నొక దానిని 
జంవి£ివి గావున నీవు చిరకాలము బ్రతుకవు స్ట అనునర్గముగల 

“మానిషాద పతిస్ట్వాం త్వ మగమ ళ్ళాశ్వతీన్సమాః। యత్ర్కైంం 
చమిథునా బేక మవధీః శానముమోహీతం” అని యప్పటేకప్తు 

డాకస్మికముగా వచ్చిన శోకము నుచ్చరింపంగా నపుడే డ్రై హా 

చేవుడు ప్రత్యక్షమై “మునివరా! నీవ్రభాలో కములో మొదటి 
కవీశరరుండ వెతివి, నీజ్ఞాన నేత్ర మడ్డు లేక ప్రకాశించుచున్నది. 
రామచరిత్ర, ము వర్షింపుమని చెప్పీ యంత ర్థాన మయ్య నంట, 

అప్పటినుండియు నతడు రామాయణము రచియించుచుండేె. 

దానిచేతను జదువు సాగకున్న ది. ఈ రెండు కారణముల చేత 

దూరమైనను మంచి చేయని యిట్లు బయలు ేజితిని*అని చెప్పి 

*యింకం బ్రాద్దువోవుచున్నది, అగస్తా్యశ్ర న మమునకుదారిచూవుి” 

మని యుగ, నామె “ఈ కనబడున జే పంచవటి, డాని 
ప్రకఠానే గోదావరి, దానియొడ్డున నే వాము” అని చెప్పి, 
అంత నయ కన్నీరు విడిచి “హో జానకీ | సివ్రు సంచరించిన 
యో పృ శమంతయు నామావళిస్థ్ర దైన నిన్ను నాకన్ను 

లకు నస్టుచున్న కన, వానంతి భయపడి “ఏమవ్లూ! అట్లను 
చున్నావు ? సీత శేమయినం బ్రమాడమా!” యని హొందరతో 
నడుగం “బ్రమాదమే ప. అపవావము కూడ వచ్చినిదని 

యావృ తాంతమంతయుం 'దెల్చె. అంత వాసంతి కొంతవడి 

దుఃఖంచి “అమా! అచేయీా! సౌమిత్రి యడవిలో విడిచి 

వెళ్ళినతరువాత నీత యేమయినదో తెలిసెనాకి యని యడుగ 



ఊత్తరరామ చరితృయు 5్7 
"లేదని యామె చెప్పి, అంత వనదేవత “అయ్యా! వసిష్టుడు, 
అరుంధతి, కౌసల్యాదిమాతలు నివసించి యున్న యింటిలో 
చెంత పని ఫు న్రైనుల్ అన, నామె “వారంన ఉజాకాలమున 
బుశ్యశృంగుని సత్ర యాగమునకు వెళ్ళిరి, ఆ యజ్ఞ మిప్రుడు 
సమా_ప్ప మయినది గాని సీత లేని యయోధ్య కింక వెళ్ల చేల 
యని తలంచి వాలీ కితపోవనమునకుం బోయి యచ్చట నుండ 
నిశ్చయించికొని రంటి అని వెప్పలా రాముల డిఫు జేమి 
చేయుచుండె నని మరల నడిగ ఆశ్ర, యియు 'నతండు బంగారు 
సీతబామ్మనుభార్యగా నెం చికొనియశ్వ మేధము సేయ మొదలు 
"వ్యఫెను? అని చెప్పంగా “అయ్యా! యెంతకష్టము! లోకో త్రరు 
'అయినప్రురుషులచి _త్తములు వజృముకంకును గ ట్వి, పుష్పము 

కంకును మె త్తనివి, వాని నెవ్వరు 'తెలిసికొనం గలరు? జేంటి 

శిట్టపని జరిగినదాశి యిని వివారించె, అంత మేధ్యాశ్వమును 
విడుచుటయు, దానికి రతకులను నియమించుటయు, వారి కధి 
కుతిగా లతు. ఇవుత్రుం డగుచంద్ర, కేతువు నేర్చ్ప్వజుచుటయుం జెప్ప 

“నవ్రురా! కుమార లవృ్నణునకు:. గువూరుండు కలిగనా ! మంచి 
మాట వింటి నమా!” యని యామె సంతసించె, అంత “రా 
ముండు నిట్లు యజ్ఞ దీక్షనారంభించి యుండంగా నొకనాం డొక 
బ్రెహ్మణు(డు తన-చనివోయినకువమూా రుని బెచ్చి 'రాజద్వారము 

నం బెట్టి కీ రామా! శంబూకుం డనుళూద్రుండు తల క్రిందు 

గాం దపము సేయుచుండె. ఆకారణమున నిట్ట యకృమమర 

రణము జరిగినది, వాని జంవీనచో నీ బాలుండు జీవించును, 
అట్లు సేయుము" అని మొజ్జ సపెట్టికొన, నతండును దన పాలన 

లోపమే కదా యని తలంచి శంబూకవధశకై బయలుదేజను”?” 

అనిన యాత్ర యి మాటలు విని వానంతి ఓహో ! వా౭డీజన 



ల్రి భవభూతి నాటక కథలు 

స్థానమున నేయున్నాండు. అతం డిక్క_డి కే వచ్చును గాంబోలు! 
'కొనిము. మరల నతని జూచుభాగ్య మచ్చి నది కాని యా 

తేయో! యిశం వడయ నేల! మట్టమభ్యావ్నామయినది. ఆతి 

థ్య మంగీకరించి పోవచ్చును, రిమని యిరువురును వెళ్లి రి, 
అంత విమానారూథు(డైనరాముం శాయర ణ్యమునకు 

వచ్చి శంబూకుని నమివించి కల్తి శీలం బూని వై శెల్తి క ర్ట్సీ 

దవీ,ణణహా స్తమా ! గర్భభారముచే నోపలేనిజానకీని గాజడవి 

పాలుచేసిన రామునిదానవుగచా! సీకు దయ యెక్క_డిది? శం 

కింపక యీాశంబూరకుని. జంపుము. బ్రాహ్యణకుమారుని బ్రతి 

కంపు మనుచు వానిని రెండుతునుకలు వేయంగానే యొక 

దివ్యపురుషుండు ప్రత్యతమై “ఓమహోళ్తా! నాకు యమభఖాధను 

మాన్ని స్వర్ష మిచ్చితివి, శూద్రుండ నైనను నాతపస్సే నాకు 

మహోపకారమువేసినది. లేకపోయిన దండకారణ్య మెక్క._డ 
అయాధ్యయిక్క_డ! నాశైవెదకుచు నీ విచ్చటికి వచ్చుటయి 
క్క_డ? సీబోంటి సజ్జనునిచేతిలో, జచ్చుటకంకె జన్మ మునకు 

సాఫల్య మేమిక లదు? నమస్కారము, నాకు సెలవివునిపలుక, 

నతండు 'నీవ్రు ప్రుణ్యలోకమున కేగి యానందింఫు మని దీవించి 
యిటునటు జూచి “ఆహ, యిది దండకారణ్యమా? ఈ కొం 

డలు, ఈ నదులు, ఈ వాంగులుు ఈగోతులు, ఈయగ స్వ్యుని 

యాశ్రమము నివన్నియు చేను మున్ను చూచినవి యని పరి 

భేలించుచుండె, అంత శంబూకుండు *జేవా! ఆ కనంబడునవి 

జనస్థానభూములు, అండే చేవర ఖరదూపణాదిరాతసులను 

జంపి మునుల కథయ మునగ” నని చూప, రాము డవి 

యన్నియు సాభిప్రాయముగాం జూచి సీతను డలంచికొని విచా 
రించుచుండె, అంత శంబూకుండు, “మహాశ్తా! అగస్తు స్రనకు 



ఈ _త్తర రామ చరిత్రము ర్ం. 

నమస్కరించి నావ్రుణ్యలోక మునకుం బోయెదను, సెలవివుని 
కోరి యట్లు వెడలెను, న 

వీవప రాముడు మున్ను తానును నీతయు. గలిసి నం 

చరించిన ప్రనృవణము గోదావరి పంచవటి మొదలగు ప ేశం 
బులనుజూచి దుఃఖంచుచుఆహా! చిరకాలమునకుం జూచుట చే 

నీవన మంతయు మాజిపోయి నట్టున్నది. మున్ను నదులుప్రవ 
హీంచినస్థల మివుడు మెట్టగా నున్నది. ఈ "ల్ల మెక గానున్న 

దిపుడు నదిమైనడి, చెట్లు లేనిచోటం చెట్లు పెరింగినవి, మును 

పటి దట్ట మైనయడవులిపుడు పలుచనై నవి, కాని కొండలు 

మా త్ర ము మార్పు సెందకయావన మే యిదియని తెల్పుచున్ని' 

వని గుజుతు పట్టుచు “అక్క_టా! ప్రీయసలిని విడిచి నేనాంట 
రిగా నివ్వనము మూచుచుంటినాియని విచారించుచుండ, శం 

బూకుంు మరల వచ్చి “దేవా! అగ_స్వుండొకసారి తనయా 

గ్రామమునకు వచ్చి పొమ్మని సీతోంజెప్పు మనియి” నని విన్న 
వించి వోయెను, 'రాముండున శ్రే యామ్మహర్టి నిజూడ గను, 

ఒకనాండు యోగినీ వేషము దాల్చిన మురళ యనునది 

తొందరగా నెక్క_డికో పోవుచుండ నక్ష తాపసీవేషము 
ధరించినతమన యను మజియొక నది దారిలో నామెను గలిసి 

కొని “నఖ మురళా! యెచ్చటికో తొండర పనిమాందంబోవుచున్న 
ట్లున్న దాని వని పలుకరించె, అంత మురళ “భగవతీ తమసా! 
మజేమియు రవాన్యముగాదు వినుము, “(శ్రీరాముండు భార్యను 

విడిచినది మొదలుగా మనోవ్యథ చే మిక్కిలి చిక్కియున్నాండు, 
ఇతనిని జూచినది మొదలుగా నామనన్సులో జెంగపడీనది, ఇత 

డివుడు బయలువెడలి పంచవటిమిోందుగా నయోధ్యకుం బొల 

గలండు, అవుడు పంచవటియందు మున్ను "తాను భార్యతో 
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విహరించిన ప్రచేకములను జూడక పోండు, ఆచూచినపుడు 

తప్పక యీాతేనికి విచార మధిక మై జీవితనంశయను గలిగించు 

నంతటి పని చేయకపోదు, కావునం దల్లీ గోదావరీ! యితనికికోక 
బేగమున స్మృతితవ్వునపుడెల్ల నీవు సీటితుంపరలతోంగూడిన 
చల్ల నిగాలి వినరుచు శె త|ోపచారము చీయుచుండుి మని గో 

డావరితో. జెప్పుటకై యగ స్తునిభార్య యగులోపాము ద్ర 

నన్ను (బంవిని” దని వప్పంచయమన* మేలు మేలు, మంచిపని చేసి 

నది. తగిననమయముగూడ వచ్చినది చెప్పెద వినుము, వాల్మీకి 
తపోవనమునకు నమిపమున సీతను విడిచి లత్సణుండు వెళ్ళిన 
వీదపం గొంతసేపునకు జానకి ప్రనవ వేదన పడి యోర్వ లేక గం 

గానదిలో డిగినది, వెంటనే యచ్చటనే యామె కిద్దజు వీల్లలు 
ఫుట్రరి. అంతలోనే గంగా జేవియు భూ బేవియు జాలిపడి యా 
శిశువులను దల్లి ని బెకిందీసి కొంత కాలమువటుకుం గని పెట్టిదూ 

చిరి, వీదపం బిల్లలుపాలు విడిచినతోడనే వారిని గంగ తీసికొని 
వెళ్లి వాల్మీకిమహర్షి కప్పగించివచ్చినది, ఇది యిట్లుండంగానాక 
నాయడు సరయువు వచ్చి 'రామభ ద్రుండు శంబూకునిం జంప జన 

స్థానమునకు వెళ్లె నని చెప్పినది, ఆమాట వినంగానే భాగీరథి 

సీతసు దీసికొని గోదావరీతీరమునకు వచ్చి “అమ్మా! జానకీ! నీ 
వీల్ల లకు. బం జఇజండవనంనత+ఇరము సిండుచున్నది గావున స్విం 

దుండి నీచేతితోం జిదిమినపూవులతో మోకులదై వతమగుసూ 

ర్య దేవుని. బూజింపుము, వూమహీమవలన నిన్ను వనదేవత 

లెనను జూడ? జూలరు, నీ కందజును గనంబడుచుందురు. నీ 

మాట లెవ్యరికిని వినంబడవు, అందజిపలుకులు నీకు వినయిడు 
నుఅని సీతతోం జెప్పి, “తమసా! నీవీ వై చేహితోనుండుమని 
నాకం జెప్పి వెళ్ళినది. ఇదిగో. జూచితివా! జానకి గోదావరి 



ఈ _క్రరరామ చరిత్రము 61 

మడుగులోనుండి వెకి వచ్చుచున్నది, ఆమె జేపా మెట్లు 

శుషి,_ంచినదో Frame ఆ మొగము తెల్ల పడి పోయి ల 

వాలుపట్ట వలను గాకున్నది, చూచితివా?” యని యావ 

ద్వ శాంతము సెప్పి నీతను జూవింప, మురళయు “సే సీవార్త 

లో పాము ద్రకుయాడం జెప్పెదినని తనపనిమింద వెడలఅను, 

వివ “నయ్యా! పూర్వయు సీతాజేవి పెంచిన యీ 
యేనుగు తనకరణితోలహాడి నీటిలో సీందులాడుచుండ జేదో 
యింకొకగజము వచ్చి డిని 3? నెదిరించుచున్న డని యొకమాట 

వినంబడ, నీ “ఆర్యనుత్రా! నావింప్రుడుకొొడుకును గాపాడుముి 

అని శ్చీక్ర-చ్చి వెట్టి “అక్క_టా! పంచవటిని జూచుట చే. జిర కాలము 

ను. పస చప్పున నోటికి వచ్చినవి, ఎంత 

భాగ్యహీ హీనురాలను! హానాథా!” యని మూర్చిల్లె, తమనయు 

నామె నూజుడించునంతలో *“విమానవూ ! సీ పీచ్చట నుండు” 

మని మజియొకమాట వినలబడ, జానకి తెలివొంది “అమ్మా ! 

మేఘగర్ద రనమువంటి యీపలుకు నాకానందముం గలిగించె 

ననియెను. అందుకు దమన విల్లా ! శ్రీరాముడు జనసానము 
నకు వచ్చెనని మనము ద ౪ యనుచుండ మరల 

హా! ఇవియన్నియు మున్ను నావి యురాలితోంగాడీనివ సిం 

చిన ను సఖా! యనుచు (శ్రీ రాము డచ్చటికి 

వచ్చెను, అతనిం మాచి నీత వివారముతో “అమ్మా, మేనంత 

యుడజిక్కి_ పాలిపోయినను, సహజము గంభీరముబ్ర సన్నము నైన 
యాముఖలతణముబే గుజుతుంపట్టందగినట్లుగానున్న యార $ 

వుశ్రుశో యిటువచ్చుచుండె,, నన్నుంబట్టుకొనుమని యామెను 
ఇకాగలించికొనెను, అంత 'రాముండాప్ర చేశ మిటునటుంజూచి 

“అయ్యా! యా పంచవటిని జూచుటచే మనసులో నణంయగి 
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యున్నదుఃఖాగ్ని యొక్కమాజుగాం బొంగి నన్ను ని సింగుచు 

న్నది, హాదండ కారణ్య వాన ప్రి యసఖీ! జానకీ!” యనిమర్శిళ్లై, 

అది మాచి సీత తల్లీ! నానాధథధుని లేవ నెత్తు” మిని శాళ్లవీ మాం 

వం బడ. నామెో విల్లా! సీచల్లని చేతితో స్ తేవదీయు'మని 

పంపెను. సీతయుం గన్నీరు విడుచుచు డగ్గజకు వెళ్ళి చేయి 

పట్టికొనలానే రాముడు తెలివి సెంది జొరా! నాకు శ్రా 

అము మరలవచ్చినది, నాకిపుడు మంచిగండపుంజిగుళ్ల త డి యో 

చంద్రకిరణముల సారమో కాని తగిలి విచార మోపహామును 

బోంగొట్టి యానందమాహామును గూర్చుచున్నదన, వీత 

కొంచ మొ త్తగిలి నిలుచుంజెను. రాముడును వలంచికొని 

'కకానకియె నన్ను. బట్టి కకొనినదా! కాదు, అయిన బిలిచె 

దను, “ప్రేయసి వీ! జానకీ! వడి? ఇచట నుండిన బలుక దా? 

యని ప లపించుచుండ, “సీత “హా! కర్యవుగ్రా! నిన్నుం జూ 

చుచు జూడనిదాన నైతిని, నేనిందుండియు నీకు లేని చాన 

నైతిని, ఇశ వేయి “జన ము లెత్తినను మరల జూడరాని 

వ్! రూపంబు జూచుచు, మగల విన రాని నియనురాగ వచ 

నములు వినుచు నేను రాతిగుండెదాననై సీయెదుటనే యుం 

టిిననుచు విలపించె, అంత నతండు మరల “నో ప్రేయసీ! నీవు 
తాశుటచే నాకు సుఖ sr గాని సీదర్శ నము మా త్ర ము 

లభించినది కాదు, అయ్యా! నావెట్టి 1 నావీయురా లెన్పటి 

నుండి వచ్చు”నని కలవరపడుచుండ, “నయ్యో! నీతపించిన యే 

.నుంగు నేదో మజియొకమువగజ మెదిరించుచుండెినని యొక 

మాట వినంబజె. అంత రాము డేది యాదుష్టగజ మెక్క_ జె 

క్కడ!” నని లేచి వెడలుచుండ, వానంతి "యెదురు వచ్చి 

“దేవా! జయముజయిమ నెను, రాముండు నామెనుజూచి నా 
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చీ యసిచెలిక కైెయగు వాసంతియాియన, నామె చేవా! అది 

గో జటాయుశిఖరమునకు ద&ీణముగానున్న సీ తాతీర్ధము దగ్గటి 

గజయుద్ధము జరుగుచున్నిదని, నతం “డక్కటా! యీమాట 
లన్నియు మనసునకునాటుచున్నవనుచు నచటిశేగను, సీతా 
త్రమనలు నాతని వెంబడించిరి, వానంతియు వీత యేనుంగుగలు 

చుటను జూప రాము జానందించె. వీతయునంతోవి.ంచి'తమ 

సా! ఇది యిట్టున్నది, కుశలవ్ర 'లెట్లుండిరోకచా | యక్క_టా! 

నాకుం బతివిరవామే కాదు, పుత్రులయెడ బాటు గూడ సంభ 

ఖించినడి గదా! అయ్యా! యెంతని కా గ్యురాలను! చెద్ద పెద్ద 

కన్నులు, మళ్ల మొగ్గలవంటి పాలపండ్లు, తెలిసియుందెలియని 

ముద్దుపలుకులు గలనావీడ్డలముద్దు మొగములు నితండుముదు 

పిట్టకొనకపోయినతరువాత నాపిల్ల ల నేను గనిననేమి! కనక 

పోయిన నేమి!” యని కన్నీరు చెట్ట “శాలా! దైవానుగృవా 

మున నదియును సంభవించును, న్య చెప్పినమాట నివమే. 
నంతాన మునంగా దంపతులమనస్సు లకు విడిపోవని ముడి, తల్లి 

దండ్రుల యనురాగమునకు. బరమావధి, విచార పడకు, సీవట్టి 

ముచ్చట చూచెవవులి యని యూజడించె. అంత వాసంతి 
మున్ను వనవానకాలమున పీత సెంచినక డిమి చెట్టును దాని 

మోది నెమలిని లేళ్ళ ను సీతారాములు పరుండినపడకశాతిని 

'రామునకుయూవి యతనికి విచారము కలిగించు చుండ, సీత్రయు 

వాని జూచి యేడ్చి*'వానంతీ ! యినన్నియు. జూవుట విచార 

హేతువు గాని యానందకారణను గాదు,” అనుకొనుచుండె, 
'వానంతియుం సీతా ? సీవ్ర రామభద్రునియవస్థను జూడ వైతివి 
గదా యని విచారింప, నీమె *నఖి! అంతయు జూచుచున్న దా 

నను, వమి చేయుదును! మే మొకరినొకరెడంబాసి యుందు 
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మని యొవ్వం డెజుగును అని యేడ్చెను, తమనయు నామెను. 

గాంగిలించికొని “పిల్లా! విణారపడక కన్నులార నీభ_ర్తనుజూ చి 

యానందింపుము, చై పూవులుచల్లుచు, మందమారుతము: 

చల్లగాలి విసరుచు, శుకపికములు చక్కలాం గూయుచు, రా 

ముసి నేవించుచున్న వి చూడుిమనునంతల్', వానంతి'కుమార 

లవణుండు కుశలముగా నుండజెనా!' యని రాము నడిగి తెలిసి 

కొని “చేవా! ఏమి సీవింత కూరుండ వెతివి! ట్స్ వే నాకన్నుల 

వెన్నెలవు, స్ వే నాప్రాణము, స్వే నామనస్సు, నాబృతుకు 

సతో నే యున్నొడనుచు, సీ ఎంతో ప్రేమతో, జూచుకొ దడి. 

యా జానకి నొక్క_ తె నెట్లడవిలో విడ్పించితి” వని యేడ్య, 

రాము. డామె నూజడించెనా, సీతయుం దనభ_ర్హను గ్రూరుం 
డనుటకుం గోపగించుచు 'నేడ్చె. రాముండును గొంతవడి చిం 

తించి, “వానంతీ! వమనుకొనిన నే మున్నది! నేను నిజముగా 

గూళ నే, నిండుచూలాలగు జానకిని రక్క_సులు తినియుందు”రని: 

"పెద్దపెట్టున నేడ్చి “ఓ పొౌరజానపదులా రా! వీతయింటిలోనుం 

డుట మోకు? గిట్టినదిగాదు, మీకై యాసతీతిలకమును గడ్డి 
పరకవలె నడవిలో విడిచితిని, నాయనాలారా! మూరు చల్లలా 

నుండు(డు, అక్క_టా! యీదుంఖము హృదయమును బొడుచు 
చున్నదిగాని రెండుముక్క_లు సేయ దేమి! అయ్యో యీ పా 
డుదేహము మోసహము'నేవెందునుగాని పాణమును విడిచిపెట్ట 

-జీమి[ొయనివివారింప, నీత యెంతయు దుఃఖపర వశయయ్యును. 

అంత వానంతి రామునకు ధైర్యము సెప్పి దుఃఖముడి. . 

గింప యత్నించి యాతనింగొంచె మావలకుం దీసికొని వెళ్ళి 

“రామా! సీత గోదావరికి వెళ్లి యిసుకతిన్నె లమిండహంనలు 
విహారించుట చూచి కొంచెము జాగు చేసి వచ్చి కోపగించి 
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నట్లు కనంబడిన నీకు నమన్క_రించినది, అచెక్కడనుండంగానో 
యిజుగుదువా?! ఈ పొదరింటిలో నున్నవుడే యని దానిం 
జూపు రాముండు హో! జానకీ” ఇటు నటుంగనయిడుచున్న దా 
నవు గాని కరుణించితివిగాివని దుఃఖంచి మూరి వె సేతయు 

కీసి కఠినురాలా! విచారము పొంగాట్టుటకు ముందుగా పృద 
యశల్య మయినవృ శాంతమా ెలిపితివి! చాలులే” యని 

వాసంతిని నిందించి తమనచేం దెలుపంబడి రామునిజొమువైె 

చేయి వైచునంతలో నతం డాచేయి పట్టికొని లేచి “వాసంతీ! 

యింక భయము లేదు. జానకి దొరకినది, లేకున్న నాప్రాణ 

మెట్లు నిలుచు నన, వానంతి “రామభద్రా! నా చెలికత్తె 

పోయినందుకే నాకడుపు దహించుకొని వోవుచుండ నీ వీ 
ప్రలాపమున మజింత తగులంబెక్షైద వేలి యనెను, సీతయు 
“అయ్యో ! దాంటిపోదలచితినిగాని యీతనికిం 'జేయిచిక్కిని 
దను కొనుచుండె, రాముండును వాసంతీ | నాదిప్పలాపమా? 

చేను జెండ్లినాడు పట్టుకొనినకర మే మరల నివుడుపట్టువడినది, 

నీవు గూడనీచేయి పట్టుకొనుిమనుచుండ, సీత తనచేయి విడి 
వించికొని తమసయొద్దకు వెళ్లెను, వాసంతియు “అ మా! నిజ 

ముగానీతనికి వెట్టియె_ర్తిన'దని యేడు చుండ నయ్యా! ప్రమా 

తము, నాపి యురాలిచేయిజాజిపోయినది, “హోఢనిరి యుఠరాలొ, 

సీతా! ఎక్కడ నుంటివి, ఇట్టియవస్థలో నన్ను విడిచి "పిళ్లై 
దవాయని 'మొజ్హు వెన్షైను, నీతయు' నాథా! నేనా విడిచిపెట్టి 

తిని? నిన్నుంజూచుచు నింకను జీవించియుండుట చే న్వియురా 

లనే, అక్కా యని యీడ్చుచుం దమనచే శాంతినాం చెను, 

వానంతియు రాముని తాంతిపజుప నతండు తెలివొంది *బెను 

నిజముగా సీత లేదు, ఉండినయెడల వానంతికిం గనయడదా? 
K 
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ఇది కలయా? చేను Woe రామునకు నిద్ర యెమిటి!” 

యని మరల వఏిలవీంప “నయ్యా! నే నార్యవుక్రుల మోనని 

ట్రితి” నని వీత విలవీంచె. ఆంత వాసంతి చేవా! యిటు రము 

అని కొంచ మావలకుం గొనిపోయి జటాయువు పడినచోటు 

జూపి సీతారాములకు మతింత విచారము గలిగించె, అంత! 
రాము ( గడయ్యా; పూర్వమువియోగను సంభవించినపుడు 

ను గీ గనునిమై మెత్రి, యు నాంజ నేయుని సాహాయ్యమును లక్షుణుని 

విలువిద్య నేర్పును జూంబవదాదుల తెలివియు నవ మా 

నెట్లో యాకష్టము గస్పైక్కెను, వీనిలో చేనికిని శక్యముగాని 

యీ వియోగము దరించుట యెట్లు?” అని విచారించుచుండ, 

సీత “తమసా? తొంటి వియోగము గారవింపంబడుచున్నది. 
ఈవియోగము దాటరాని దనుటచే నేను నిరాశురాల నైతి, 

నని దుఃఖంచె, అంత రాముడు వాసంతీ! యశ మేధము తల 

పెట్టతిని, ఇశ నే నయోధ్యకుం బోవలయుినన, వాసంతి “రా 

మూ! మరల. బెంజ్లాడితివా!” యనియెను, దానికతండు లేదు 

లేదు, బంగారచ్చసీతబొన్ను యే నాకు ధర్మపత్ని” యని చెప్ప, 
నామె నంతసించె. నీత్రయు, నాధా! నిగారవమునొందిన 

యాబొమ్మయే ధన్యురాలు. నన్నువిడిచితి వనెడికష్టము నా 

కిప్పుడు పోయిని దని విచారసంతోపములను బొందుచుండ, 
వాసంతి *“రామభ ద్ర! కార్యహోని కాకుండ నిశ వెళ్ల c 

దగినదియే” ' యన, రాముండును విమాన మెక్కి... వెడలెను. 

నీతయు “హో వీ యా! సీదర్శనమింతవజ కేయని విచారించుచుం 
గుశ లవులకుం బండ్రెండ వయే(డు నిండినందు కుత్పవము 

సేయుటకై భాగీరథికడకుం మనచే. దీసీకొనిపోం డెను, 
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ఒకనాడు వాలీ,కీయా శ ముమున సౌథాతకి యను 

ఇాలు(డు తనమిత్రునితో 'నోరీ దాండాయనా! తెల్లగడ్డముల 

వారు వచ్చుటచే మనకు నేండాటవికువు వచ్చినది. ఇపుటెవం 

డో మునలివాండు కొంద ఆకాండువారిని గూడం దీసికొని 

వచ్చెను, అతం డెవడురా!? యని యడుగ, నతండు నవ్వి 

కన్టీర్రీ | బుద్ధిపానుండా “పిద్దవారిని బరివొసించుచుంటిచా? అతం 

డేనం డని నీయభి ప్రాయము 1 బుళ్యశృంగా స మమునుండి 

వాలీ, కిని జూడ వచ్చిన వసిష్టుండు, కూడ నున్న గ్ర్రీలలో 

ముత్తయిదువ యాతని భార్య యగునరుంధతి, మిగిలినముగ్గురు 

దశరథుని భార్యలు, ఇట్లు తెలివిలేని మాట లెప్పుడు పలుకకు” 

మని మండలించె, ఆంత సౌధాతకి “ఓరీ వసిష్టుం డటరా! సే 

చేదో జెద్దపులి యనుకొొంటిని.. ఇతండు రాగానే పాపము! 
వుల్లావ్రు వెయ ను వాడమెడ మనిపించిరి” యని మరల బరివా 

సంప, నతం డోరీ! క్ట్త్రియుం జై నయభ్యాగతున శెద్దుమాం 

' నము గాని యావ పెయ్య మాంసము గాని వండీంచి "పెట్టుట 

గృహస్థుల కాచార మని ధర్మ శా్ర్రము చెప్పుచున్నది, ఇది 

తప్పుగా” దని చెప్ప, దానిపై నతండు '“దొరికితివిరా, వసిష్టు 

నకు ముందుగా వచ్చిన జనకునకుం జెరుంస లేనె పెట్టియే 
యాతిథ్యము నెజు'వేర్చి శేమి?? యనగా దాంజడాయనుం 

“జాను మాంసము తినని వారికియేయ దగిన మర్యానయదియే. 

సీతాబేవి కాపత్తు సంభవించినది మొదలుగా నితడు మాంస 
భతుణము విడిచి పెట్టి వాన ప్రస్థుండ్రై చం ద్రద్విపములో ని పే 

తషస్సు చేసికొనుచున్నా డు? అని చెప్పి, అంత నతండు సరి 

యే పోనిము, ఇతండును వియ్యవురాండ్రును గల సికొనినట్లుగా 
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చే మనము గూడ సహాధ్యాయులతోం గలసికొందము శా 

యని నెడలిరి, 

అంత జనక చ క్రవ్వర్థి యొకచెట్టునీడం గూరుచుండి “ఆ 

క్క_టా! కూతునకు సంభవించిన లో కాపవాదముతోడి మహా 

విపత్తు నామనస్ప్సును అంపమువ తె గోయుచున్న దిగదా ? 

అయ్యా! యీాక సము, ముసలితనము, ఈ వ్రతములు నన్ని 

యుం గలసి నాకరీరము నెండింపంజేసినను నాపాణము 

వూ త్ర ము పోక యున్నది, హో! భగవతీ వసుమతీ! నీన్ర కడు 

పారంగన్నదియు నరుంధతీ వసిష్టుల నుతికెక్కి నదియు 'రాముండు. 

వేపట్టినదియు నగ్ని శుద్దిం జెందినదియు. బతి వ తయునగు సీకళూ. 

తు కష్టము నీవెట్లు సహీంచితివి? ఎంత కఠినురాలవు* అనుచు 

విచారించుచుండ నరుంధతియు. గాసల్యయు గృస్టియను 

శంసుకిచే దారి తేలిసి కొనుచు నచ్చటికి వచ్చుచుండిరి , జెనరు(డు. 

కాసల్యను జూచి “బెరా! మున్ను దక రథ్టునియింటిలో లవ్యీ 

వలె నున్న యో మెను జూచుట నామనస్సున కెంతయు త్సాహ 

కరముగా నుంజెనో యిపుడు ఫుండుమోవ నుప్పు చల్లీనట్లుగా' 

నంతక స్థ్రతరముగా నున్న దనుకొనుచుండం గాసల్య న 

జూచి గొల్లు మని యేడ్చెను. అంత నరుంధతి ఆహా! లోక' 

ములో సాపవవలన గలుగుదుఃఖ చెప్పుడు నుండునదియీ 

మొనను మిక్కిలికావలసినవారు కంట. బడినప్పు డది యోర్య 

రానిడై ఛారలి పొరలి థైకివచ్చునుగడాియని “రాణీ! యేల 

గలించినదానికి ఏిచారిం చెదవు 1 రము అని యామెతో జన. 

కుని నసమోపింప్క నత జాయరుంధతిక 1 నమస్కరించె, ఆమెయు 

జ్ఞానము విక సించుగాక యని దీవించె, అంత నతండు “తల్లీ! 

యామహో'రాజుగారితల్లికి గుకలమా” యని యడిగి, కోపము: 
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తో “మూవంశమునం బుకిన వారి కన్ని శుద్ధియన చేసో? రా 
ముని చేనిట్ట్లవమూ నముసెంది లోకాపవాదములపాబయితిమూ!” 

యని నిక్టురోక్తులు పలికె. కౌనల్యయుం డలవంచికొనియుండె, 
అంత నరుంధతిో చెను నిజమే, అన్నీయను నక్షరములు 'నీతి” 
యనెడి ెెండతు,రములకుం జాలవు, సోవత్స! జానకీ! న్ చిన్న 

దానవైన నేమి శిష్యు రాలైన చేమి? సీయగ్ని కుద్దియే పియెడ 

నాకు భక్టిని గలిగించినడి. నీవు పసిదానవైనను లోకమునకు 
వందనీయురాలవు, సాజన్యము గలవారి సుసణముతే పూజిం 

పందగినవిగాని వారి వయస్సును లింగమును గావు” అని సీతను 
బశంసించుచుండ. గాసల్య కోడలి దలంచికొని మూర్చి ల్ల, 

అంత జనకుం డిచేమి?” యని పరితాపపడ నరుంధతి వ ము 

న్నది! ఆ_ప్తమిత్రుండ వయిన నీవు కంటంబడలగానే యీమెకు, 

బూర్య్భడదినములుజ వికి వచ్చినవి, దానిచే స్య లి లేని దయ్యె. 

ఆడు వారిమునస్సు ఫువ్వుకం కును 'మెత్తనిదిగ దా యనుచుం 

బట్టుకొ నెను, జనకుండును వన కమండలువునందలినీళ్లు చ లి అ 

క్క_టా! వియ్యంకుం డనలా నతండే వియ్యంకు(డు, నాస్ర్రాణమే 
యతడు కాజా? వవయిన రహన్యముగాని వివాదప్రసంగము 

గాని యామెయు నతండునుగూడ నాకం జెప్పకుండగ నుండె 

డివారు కారు, నేనెట్లు చెపుదునో య"క్లే సమాధానపజెడివా 

రు, ఇంక నామాటలు చెప్పికొనినం (యోజన మేమిశియనుచు 

విచారించుచుండె. కౌసల్యయుం దెలివి సెంది “హో జూనకీ, సీ 
వెక్క_డనుంటివో కాని ముద్దులొలుకు ప్సూాము నాకన్ను లకుం 

గట్టిన క్షు యున్న ది, ' ఈసీత మనకు గూంతురు గాని కోడలుగా” 
దని యెప్పుడును నీమామగారు నీమాటయే చెప్పుచుండెడివా 

రుగదాాిొయన. గంచుకి నిజము నిజము, తాను గ న్నయయిదు. 
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గురు బిడ్డలలోను రాముండే యతనికిం బ్రయవుక్రుండు, నలు: 

గురు కోడండలోను జూనకియీ యాతని కనులసలగోడలు' 

అనెను, జనకుండును దశరథుని దలంచికొని దుఃఖంచె, ఇట్లిద్ద 

ఆును విచారమగ్ను లై యుండ నరుంధతి *జరుగండగిన చేసూ 

జరిగినది. ఇకముందు శుభమే కలుగు నని, మోకులగురువ్ర 
చెప్పినమాట మజచితివా యని కానల్య నూజడించుచున్నం 

తలో నొకధ్య్వని విని జనకుం “కోహోో! నేండనధ్యయన మగు 

టచే నిదా ర్థులు యథేచాముగా నాడుకొనుచఛుండిరి కాంబో 

లు! కొను వారిచే యీకలకలి మని యటు చూచెను. కాన 

ల్యయు నటుచూచి *చిన్నతన మే సుఖకర మైనది. అహో! ఆపిల్ల 
లలో నొకచిన్న వాండు బాల్యములో మా'రామచంద్రుం డున్న 

ప్లే యుండెనమా! ఆకుజ్బవాం డెవడో” యన, నరుంధతి తనతో 

“ధాగీరథిచెప్పిన బాలు డితండే యను కొని “జానాను, ఆజున 

పాలు, ఆమొగము, అరూవును సరిగా రామునిచిన్నతనమునే 

చూప్రుచు గన్ను లపండు వగుచున్న” వనెను, కం'చుకియు “సీ 

తండు జతి య బ్రహ్మచారివ లె నుండెినన జనకుండు “సత్యము, 

మెడలో లేడితో లుజం బెము, మొలకు దర ఛ్రాడు: కావిరంగు 

గోంచి, ఒకచేతిలో మోదుగుదండము, ఇంకోొకచేతిలో విల్లు, 
రెండుప్రక్క._ల నములపొదులు, ఇవన్ని యు జూడంగా నితండు. 

తప్పక 'రాజవటు వనియే తోచుచున్నది, ఆర్య గృప్టీ! ఫీవ్ర 

వెళ్ళి యావీల్ల వాని నిటు పంపి యాహాలుం జెవండని వాల్మీకి. 

నడిగి రి వ్శ్న నతండు వెడ లెను, 

అంతం గంచుకిమూట వినిన లవ్ఫం డచ్చటికి వచ్చి మీ 

యందణకు నమస్కారము” లని వినయము నూప నందబును 

మూ జేండ్లు వర్ధిల్లు మని దీవించిరి, పిడపం గాసల్య యాతనిడగ్గ 
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అకు. విలిచి తొడమోందం గూర్పుండంబెట్టికొ ని ఆహా! 

నాయనా! నీవు సరిగా మారామభదునివలెనే యున్నా” వని 

ముద్దాడి మొగ మెత్తి చూచి “రాజర్టీ | చూడుచరాడు, వీల్ల వాని 

ముఖము కోడలిమొగమువతె బేడా*శి యని యడుగ, నతం 

“డమా! చరాచుచున్నాండను, రాముని మైచాయయు గూతు 

ముఖ కాంతియు వీనియం దచ్చొ త్తినట్లుగా సరిపషడుచున్న వని 

సీతను దలంచికొని కన్నీరు విడిచ, కానల్యయు నంత “నాయ 
నా! మీయమ్త యెక్క_డనున్నిదని లవునిం బలుకరింప, వాండు 
“మాకు వల్లి లేదని చెప్పె, అట్లయిన నిన్నెవరు “జెంచుచుండి 

రని మరల నడుగ “వాలీ కి పెంచుచుండెనని బదులు సెచ్పె, 
అంతలో పొ సెనికులా'రా! మి రెవ్వరునీయాశ్ర, మముదగ్గఅకుం 

భోవలదని చం 0 ద "కేతు వాజ్జాపించుచున్నాల డని యుకమాట 

వినబడ, జనకుం 'డోహో? యజ్ఞతురంగముతో వచ్చినాండు 

గాబోలు! చం ద్ర శేతువును జూడ వలసిన దే” యనియెను, అంత 

లవునకు జనకునకు నీ క్రిందివిధముగా సంభావణము జరిగినది, 
లవు---ఆ ర్యా! చంద్ర కేతు 'వెవండు * 
జన----రామల కృణులను ఏనియుంటినా + 

లవు--ావానేకదా రామాయణ కథాపురుషులు! 

జన---ళొను, ఆ లత్షణునికొడుకే చం ద్ర శేతువు. 
లవ్ర---లఅట్టయిన సూరి భక్రోడురు, అనరా జనక చ క్ర వరికి 

డాహితుండు, 

జన__నీ కీకథ తెలిసెనేని చెప్పుము, 
లవు---కొంతవటజ కే మెటుపదును,. దానిలోం గాంతభాగ 

మును నాటకముగా ; వ్రాసి మాగురువు ఛరతాఛార్యు 
నె ద్రం బంెనిను. 
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జన_--ఎందుకు * 

లన్స---అతండు దాని నచ్చరలచేం బ్రదర్శింపం "చేయగల. 

డని, మా గురువున కీవిషయంబున మిక్కిలియాన క్రి, ఆ 
ఫుస్తకమును దనశిష్యులచేత నంపుచు మాగురువు వారితో. 
గూడ మా సోదరుని బంపెను, 

జన----నీకుం దోంబుట్టినవాం డొకడు గలడా? 

లవ్రు-ఆ! పూజ్యూం డగు కుభుండు గలడు, 

జన-నీకంకుం 'బెద్దవాం డని తో (చుచున్నది, 

లవు---బొను, పుట్టుక నుబట్టి 'విద్దవాందే. 

జనం--అట్లయిన మారు కవలవిల్ల లా యేమి? 

లవ్ర.-అన్ర నవ్రను, 

జననీ వెజిగినంతవటకుం గథ సెప్ఫుము, 

లవు---*లో కాపవావమునుబట్టి "రాముడు సౌమిత్రిచే నీత్ర 

నొక్క. ర్గను వనములోవిడిచి పెట్టిం చె;”ఇంతవజకు వింటిని, 
ఈప్రనంగ మంతయు విని జనకుండును గానల్నయు 

దుఃఖంప, లవుండు “అమ్మా! వీరెవి రని యరుంధతి నడిగె. 
ఆమెయు వారివృత్రాంతము చెప్పెను, అంత జనకుడు లోకుల 

యపవాదమునకును రామునితొంవర పాటునకును నహింపంజూ 

లక కోపములో *జూడుండు, పీరినిశపించియినను వి క్లెక్క వెట్టి 
మైనను నాదుఃఖము దీర్చికొ నెది ననగా, నరుంధతి “రాజర్షి ! 

శాంతింఫుము, ఇది తగివని నివారించె, ఇంతలోం గొందజు 

'బాలురువచ్చి “ఓకుమారా! ఎవరో, “అశ్వము, అశ్వమని "్రీక్ర 
వేయుచున్నారు, దానిని మేము చూచినాము, డానికి వెనుక 

జల్లితోక యున్నది, నాలుగో డెక్కలున్నవి. పచ్చిక మేయు 
చున్నది! మూచెదమురాయని ఆవునిచేయి పట్టికొని లాగలా, 
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నతడు వారిసెలవు తీసికొని వెళ్లెను, అంత లోపల గృష్ట్రీ వచ్చి 
“మహా! సమయము వచ్చినవుడు మీకే తెలియు ననివాల్నీకీ 
మహర్షి చెప్పె” నని విన్నవింప, నిదేదో చిత ముగా నున్నది, 

మనము వెళ్ళి యాతనినే భబూచెది మని యందటును వెడలిరి, 

అంత బాలురు కుమారా! యిదియే యశ్వము చూచి 

'తివా యన, లవుడు “చూచితిని. ఇది యశ్వమేధయాగము 

చేయ విడిచి పెట్టినగుజ్జము అని చెప్పుచుండ నిది యేడులోక 

ములలో నొక్క_(జే వీరుడని ప్ర సిద్ధి కెక్కిన శీ రాముని యజ్ఞ తు 
రగి మని యొక్క కేక వినబడెను. డాని విని లవుడు ఓరీ! 
పాండు. భూతల మరాజకమా యేమి? ఈమాట లేల! ఇదిగో 

గుజ్జమును నేను దోలించుకొని పోయెదను జూడుండు. ఓ వటు 

వులారా! యీగుజ్జమును మంటిగడ్డలు జువ్పి మళ్లీంచి మన 
“మోదుగుతోటలోనికి. దోలికొని పొంి డని చారిని బంపి 
ను. అంత నొక” సైనికుం డచ్చటికి వచ్చి “ఓరీ చపలుణా! య 

మంటివి! చం ద్ర శేతువు మిక్కిలి పొరుపుతాలి, నీమాటలు 

సాగవు, గుజ్జమును విడిచిపొౌిమున, నతడు 'చీచీ!పో వాం 
జేబు చేయగలడు? అనుచు జేతిలోనివిల్లైక్కు_ వెట్టి సేనమిం 
చికి వెడ లె, ఇట్లు గుజ్జమును దోలికొనిపోవుటయు నొక పిల్ల వాం 

డు పరాక మించుటయు విని చంద్ర, శేతువు వై సె సై న్యమునుగ గలసి 

కొని “సుమంత్రా! యెవంీపిల్ల వాండు! మనసేన్నపె బాణవర్గ ము 

'శురిపించు చున్నాంయేయన, నతం డింకనుజూచదవేల ! తర్వ 

పడుము, మన పై న్యమును గాపాడుము, అదిగో సేన విరిసి పాణీ 

పోవుచున్నది. ఇవాలవజకు యోధులు మడసిరి అని చూపి 

యరదమును వేగముగా నడపీించె, అంత. జం ద శేతువ్ర సుమం 

శ్రునివలన నాపిల్ల వానిపే శెతింగి ఓ లవకుమారా! పాటి 
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పోవుచున్న సై “స నికులతో జేమి? సీకుం వగినవాండు చంద్ర 

తువ్ర వచ్చెను, ఇటు రమ్మని పి వీలువంగా, లవుడు *“సెకాసు! 

నిజముగా నీవు రఘువంశకుమూరుండ వే, ఇదిగో వచ్చితినని 
నమిీోావీంచె, పై నికవీరులును సెనుకనుండి వచ్చి లవుని ముట్ట 

డించుచుండిరి. అదిభూచి చంద్ర శేతువు “ఓ రాజులారా | 
వనుయలు గజములు ల. నెక్కి. తగుదు మమాయని 

కాలిబంటయిన యొక్క_ చిన్నవిల్లవానిమిోందికి గుంవుగూడి 

వచ్చుచుండిరా 1 ఇంతకంళకు సిసగల దాళ యని మంవలించు 

చుండ లవ్రడు వారిని బృంభకాస్రుముచే బంధించెదనని 

తలంచి వనుక దిరిగి యట్లుగావిం చె, అంత నెక్క_డివా రక su 

డనే నిలిచిపోవుట చూచి సుమంత్రుండు కుమారా! ఆ య్ర 

మహిమ చూచితివా? అది తప్పక బృంభ కాన్ర్రముగాని మఆీ 

యొకటి గాదు, కాని, దీనిని న ల కాళికుండు (ర్లీ)రా 

ముండు దక్క. దక్కిన యేవాహోమునులుసనాడ నెణుంగరు, 

-ఈయత్ర్ర మోతని శెట్టు వచ్చినదో” యనుచుండ, లవుడు 

మరలి *ఓయీ! నీవు నాయెడ దయ దల(ప నక్క_ఆఅలేదు, ఇంక 
నీవ్రరిమ్మని విలుచుచుం జం ద్ర శేతువును జూచి “జాొరా! యీ 
తనిం జూడంగా నామనసులో చేదో యనురాగ మంకురించు 

చున్నదనుకొని “యెన నేమి! రాజులకు విశ్లేగతొ యని నిశ్చ 
యించుకొ నెను, చంద్ర, కేతువును 6 ఈతని మెత్తని మేనిమిాంద 

బాణ మెట్లు ప్రయోగింపం దగును? ఈతనయజాడలాూా నా 

మనస్సు కరలసచున్న బేమో? కారణము లేకుండంగానే యొక 

నియం దొకనికిని. బ్రే మపుట్టుట యనునది ప్రాణులకు సామా 
న్యమే, ఇంతకంకెు వున్నది యని తలందుచు యుదమున జే 

నిశ్చయించుకొనెను, సుమంత్రుండును లవునిజూచి కన్నీరు వెట్టి 



ర్ _త్తరరామ చరి శ్ర ము 75 

“వాదయమా | పెడదారి. బడెదవేమి? ఎప్పుడో పాడుదై వము 
వీతను తీసికొని పోయియుండ నిత డా మెఫుక్రుం జెట్లగును జ 
అని దుఃఖంచుచుండె. అంతంజంద్ర కేతువు “ఆర్యా పాద 
వారితో రథస్థుడె యుద్ధముచేయహాదని "పెద్దలు చెప్పుదురు 

గావున రథముదిగిని ననగా, నతండు “మీలుమేలు, కుమారా! 

ఇదియే ననాతనమెన సంగ్రామభర్గ ము అని యాతని గాంగ్: 

లించుకొని బాలకా! మోాతం డి మొన్న మొన్న టివా(డు, 

అతనివుక్రుండవు నీవుగూడ నఫుడే వీరధర్శములనంతటివా(డ 

వయితివి, బెరా! సీచే దశరథవంకము వన్నెశెక్కినదిగడా” 
యనియను. అంత నాజాలు( “డార్యా' వమయిన నేమి? మూ 

పెదతండ్రి గారికి నంతానములేదు గదా యని మిగిలిన మా 

తండ్రులు ముగ్గురు నెప్పుడును విచారింతురు, వంశములో. 

బెద్ద వాం డనపత్యుండ్రై యుండ నింక మూవంశమునకుం బఖెవ. 

యెట్లు వచ్చు? ననుచుండ, లవ్టం *డాహో! వీరరనములోం 
గరుణర సము కలియుచున్న” వనుకొనుచుం డెను, 

అంత. జంద్ర, కేతు నరదమునుండి దిగలా, లవుం*డోయీా! 

నీవు రథముమిండ నుండుటయే చక్క_లా నున్నిదన, నతం 
“డట్లయిన సీవ్రసూడ నింకొకరథ మెక్కు మన, అంత లవుడు 

“వనవాసి నగునా కలవాటు లేదు. నీ కున్నదినీవు విడువ నేల” 

యనంా, సుమంత్రు(డు “కుమారా! యిాభాలుని కార్యమును 

సౌజన్యమును రామభద్రుడు చమూచెనేని మిక్కిలి సంతసిం 

చును జమా” యనెను దానికై లవుడు “చం ద్రశేతూ! ఆ 
రాజర్షి మిక్కిలి యోగ్యు(డని 'వినుచుంటిమి, గ్ కంక 

నెవడు గారవింపండు! గాని యశ్వరక క స్టా 

స్కారముగా ననినమాటచే వ 
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తండ్రి డి గారి వ్ర తౌాపమునంగాడ కీకనహనమా యేమి?” యని 

పలికు దానికి లవుడు “నహనముశకానీ, యసనవానముగానీ, 

చానితో. జనిలేదు. ఆరాఘవరాజు మంచివాడు, యై నికుల 

మాటయే నిష్టురముగా నున్నది. ఒకపని చెడిపోవుటకుంగాని 
చెట వేుటకుళాని మాటయే మూలము, మాట మంచితన 
మెల్ల యెడల మంచిది, అదియట్టుండ, మాతం డి గారి ప్రతాప 

మునంగూడ నీకనహనమా యేమి?” యని సీవివుడన్నదిమా శ్ర, 
మేమున్న మాట? రాజధర్శముక్క_చోటశే నిలిచియున్న దా 

యేమి%ిియనియడుగ, సుమంత్రుడు “కుమారా! సీవామవహాత్తు 

నబుగన్ర కావున నలతిప్రసంగము వాలింపుము, ఇవుడు సె ని 

కులను గాలిచి శౌర్యము. మావ్షితివి, అది నీకు: దగును. కాని, 

పరశురాముని గెలిచిన మహావీరుని యెడ నిష్టరముగాంబలుకం 

దగి దని మందలించె. అంత లవుండు “అయ్యా! పరశురాముని 
గెలిచినమహోవీరుం డని గొప్పమాట చెప్పితి వే! బ్రాహ్మణులకు 
వాక్కుునందును త్ల త్రీయులకు భుజములందును పీర్యముండు 

ననుట |పసిద్దము గదా? ఆయుధము చేత బట్టిన బ్రా హ్యణుం 

డగుటచేం బర శురాముం డుభయభ్రష్టుం డయ్యె, అట్టివానిని 

(శ్రీరాముడు గెలిచె ననుట యేమిగొప్పో యని నవ్వుచు 
బలుకంగాం జం ద్ర కేతువు 6 ఆర్యా సుమంత్రా! లోక ప్రసిద్ధి 

కెక్కిన భార్లవునిపొరువమును నరకుసేయండు, జగమంతయు 

నభ యమిచ్చి కాపాడీన నాయనగారిచరితమును లెక్క. 

సేయండు, ఎవడయాా యీోనూతనమహోప్రురుషుడు?” అని 

యడుగుచుండ, లవుడు “ఓయీ! రఘువీరునిచరి త ను మహీ 
మను దెలియనివాండెండు! చెప్పదగిన చేమయినం గలదా? 
చెప్పుము, లేదా! నేనే చెప్పెదను వినుము, ఓహో! సుందుని 
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ఛార్యయగు తాటకను జంపి యడ్డు లేనికీర్తి సంపాదించిన 
"పెద్దలు మహానుభావులు, వారిచరిత మటుండనీ, ఖరాసురు 
నితో యుద్ధము చేయునపుడు మూండడుగులు వెనుకకు వేయు 
టయు వాలిని నంహరించిన నేర్పును జగమంతయు నెట్ంగి 

నదే. ఇంతకంశు వారినుహిమను జెప్పనేల* యసంగాం 

జం ద్ర కేతు “వోరీ! నీవు మర్యాద తెలియక మాటలాడు 
చుంటివా? చూడు” మని కోపము సూపు, నతండు “రారము, 

వట్టిమాట లేల యనియెను, అంత నిరువ్రరు నంగర మారం 

భీంచిరి, 

అంత నాకాశమున విమానమెక్కి_ సంచరించుచున్న. 

విద్యాధరు(డు తన భార్యతో “రమణీ! యావీరకువూరుల' 

పోరు మాచితివాిియన నామె “నాథా! ఆకసము మజియొక 

లాగున గనయడుచున్న దేమి?” యని భయపడుచు నడి... 

అందు కతం డిడి విశంకర శాణచ కము ల్ ప్పుటచే గిజుగిటు. 

దిరుగుచున్న నూర్యుని 'తేజస్పో తేక యీశ్వరుని ఫాల నే త్రము 

కాంతియా యగు” ననిచెప్పి యాలోచించి “ప్రేయసీ! కాదు 

కాదు చం ద్ర కేతుచాగ్నేయాన్ర్రము పళయోగించెను, దాని 

మహీమ యిది. భయపడవలదుఅని యా మెను జేర దీసి పట్టు 

కొని “యబలా! చూచితివా! లవుడు ప్రయోగించిన వారు 

కా న్ర్రముచే నది శాంతించినది.అక్క_టా!అయిననేమి? చం వ 

శేతువు మరల వాయవ్యా స్త్ర మేసెను, ఆహా! విజానము పర 

మాతుయందలి వివరమునువలె'నే యిది వారుణాస్త్ర మున. 

బుట్టిన మేఘముల 'నెగురగొట్టినది మాడుిమని చెప్పి. అంత 

నామె, “నాథా! యొవండో దూరమునుండియే చేయి సె కెత్తి 

కండువాపెజుంగు వినసరుచు *వద్నువద్గిని యుద్దమును నివారిం. 
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చుచు నావీరకుమారుల నడుమ విమానము దింవుచున్నాండు 

వరాచికతివా!”” యన, నతడు మాచి “ఆ శంబూకుని జంపి 

వచ్చుచున్న (శ్రీరాముడే యితండు, చూచితివా! ఆతని 

మాట వినగానే వారిద్ద టు యుదము చాలించిరి. వోనిము,, 

“రాయుడు పుత్రప్రా వీచే నానందింపంగ లడు, ఇంక మనము 

పోవుదము” అని వెడలిరి, 

వీనప రాముడు చం ద్ర శేతువును దగ్గజకుం బిలిచి కాగి 
లించుకొని కుమారా! దివ్యా స్త యుద్ధమున సీవారోగ్యముగా 

నుంటివా యని యడుగ, నతండు “నాయనా! మంచిమిశ్రుడు 

.దొరకుటచే మిక్కిలి యానందముగానున్నది. నన్నె ట్లుమూచు 

చుంటివో యావీరశాలునిం గూడ నశ చూడందగునని నా 

విన్నపము” అనిపలికె, రాముండును లనునిజూని “ఆహా!లోక 
మునరింస జనించిన యస్త్ర విద్యయో సద్దుణముల రాశి యో 

మూ ర్లీభవించిన రాజధర్శ మో కాని యీ బాలుడు సామా 

న్యుండుగాండు, ఈతని జూడలానే నాకు దుఃఖమంతయుం 

బోయి సంతోష ముదయించుచున్నది, దీనికి. గారణ మేమో 

యూహింపరాదుఅని యాలోచించి, “కార ణమున కేమున్నది? 

స్నేహము నిమిత్తమును గోరునది గాదు, సూర్యవర్శనమునం 
చదావుర వికసించుటకును, జం ద్రదర్శమున జం ద్ర'కాంతమణి 

బ్రవించుటకును గారణ మేమున్నది?” అని మనసులోం బొంగు 

“చుండె, లన్ఫండును (శ్రీ రామునింజూచి “మేలు.ధ్యానమునకును 

భక్టికిని మహాత్త్వమునకును జోటయిన యీమహోత్తునిం జూడ 
గలిగితిని, నేయ సుదినము. ఈతనిజూచుటచే వై రమంతయుం 
బోయి శాంతి చేకూరినది, వినయము పాచ్చుచున్నది 'అని 
“యానందించుచు నోచంద్ర కేతూ ! పీరెవ్వరయ్యా ౨ యని 
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యడీ గ, “వయస్యా! పీరు మాజనకపాదులు” అని యతండు 

పలుక, లన్ఫండు నీవు వయస్యా, యంటివి గావున నాకుంగూడ 

వ్ ర క్లే యగుదురు. కాని రామాయణకథ్రాఫురుషు లగు తం 

డ్రులు నలుగురుగడా! వారిలో పీశెివరు? అని మరల నడి. 

త నతండు 3 పెదతండ్రిగా రని చెప్ప, లనవుండు రఘువీరుం 

డగు (శ్ర్రీరామచం ద్రవహా కి రియా! ఆహా! నాజన ము సార్ధక 

మయినది,తం డీ! మహాళ్యా! వాలీ లకి శిష్యుండు నమన్కరించు 

-చున్నాండు, ఏని య పరాధమును మన్నింవు” మని SE _ను, 

అంత నతండు లవునిం గాగిలించుకొని కుమారా! వీవు చేసిన 

తప్పేమి?” యని యడిగి యతడు 'మోసై నికులపలన మ్ 

ప్రతాపమును విని పరా క్రమించితి నని చెప్ప *వాలకా! ఇది 

రాజుల కలంకార మే, తేజళ్ళాలి యగువాం డితరుల లేజస 

నోర్వకుండుట సవాజమేయని లాలించె, అంతం ఇంద్ర కేతువు 
“నాయనా! యి ప్రియమిశ్రుని తేజమున అజ రము 
చూడుము, సై న్యమంతయు బృంభకాత్రుముణే బలముచెడీ 

నిశ్చేష్టమెపడియున్నిదని చెప్ప, రాముండు కుమారా! యీ 

య(స్ర్రము నుపనంహరింపు” మనియెను, లవుడు ధ్యానించి 

యట్లుచేసి “తాతా! శాంతించిని వని చెప్పెను. అంత 

'రాముండు “వత్స! ఈయన్త ము గురుసంప్ర దాయము ననున 

రించి వచ్చునది గాని యూరక రాదు, నాకక్షు గురూపదేశ 

మువలన వచ్చినది. నీ కెట్లు వచ్చినదో, చెప్పమని యడుగ, 
నతండు “మాకు జన్మ ముతోనే వచ్చినిదని బదులుసెచ్పిను,. 

అంత రాముడు మో రెంతమందిి యని యడుగ, 

నతండు మేము క వలపిల్లలి మని ెప్పునంతలో “దాండా 

యనా! నమంటివి? తమ్మునకును రాజభటులకును బోరాటము 
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వచ్చెనా? కానిము, జీటితో భూతలమున రాజసవము లేకుం 

డలోం జేయుదునో జూడు మనుచు గుకుండు వచ్చుచుండ, 

రాము శామాటలు విని “యవండీతండు! ఉజుముటోలినయా 

కంఠధ్వని ఏనుటచే నా మేను గగుర్చొడుచుచున్న” వనంగా, 

లవుండు “తండ్రీ! యతండు నాసోవరుంే, యిటు తీసికొని 

వచ్చెది నని యీవలకు వచ్చె, అంతలో విల్లు మ్రైలించుచు 

“సూర్యవంశ ఫు రాజులతో సంగరమే సంభవించెనా! నావిల్లు 

సారకచే యగు” ననుకొనుచు, లవుని నసమోపించి “'తమృంకా! 

యుద్ధము మాట నిజమా!” యని యడి”, అతండును, గొంచె 

మేదో వచ్చినదిగాని రామాయణకథానాయకుండగు | రాము 

డిచ్చట నుండెను గావునం గొంచెము వినయ మవలంబింవు 

మని చెప్పం గుశుండు సంతసించి యణశువతో నమిపించి 
రామునకు నమన్కరించె, అతండును గుశునిం. గాంగిలిం చికొని 
ప్రతాలింగన సుఖంబు ననుభవించి వారిం గాడి యొక చెట్టు 

సీేడకుం జేరికూరుచుండి, యా బాలుర రూపశేఖావిలానములు 
చమూడయశా రఘుకులకౌమారమును నీత యాకృ్ళలియు గూడ. 
స సతికి వచ్చుచున్నవి, బ్రింతకును నీత నెచ్చట విడిచితిచమో! 

అపేయ్ యయా శ్రమము, వీరివయస్సును బండ డెండేండ్లకు. 

మించదు, జృంభకాస్త్రము మాకు జన ముతో న స వచ్చినదని 
లవుడు చెప్పినమాటయు నిజమే యని నాకు గట్టినమ క ము 
౫లుగుచున్నది, వమనయా? చిత్తరువు చూచునవుడా జేవితో 
“నినంతానము నీజ్బంభకాస్త్రము లనుసరింపంగలను” అని వా. 
గానము చేసి యుంటిని,. కావ్రననే వీరి కాయ స్త్రములు లభిం 
చినవిగాని లేకున్న గురుసం ప్ర దాయము "లేక యెొట్లువచ్చును! 
బ్రిదిగాక క వలపిల్లల మని చెప్పుటయు నామనస్సునకు సరిపడు 



& త్తరరామ చరిత త్రము 83 

చున్నది, వమనలా, కొంచము సిగ్గుపడుచున్నను బ్ర జేమాతిశ 

యమున జనవు హెచ్చుగా నుండుటచే నొకనా। వ శయన 

నవయంబున నాచేవిగర్నమును చేతితో నిమిరి చూడంగా 

నిద్దజువిల్లలు పుట్టుదు నేమో యని వా కనుమవూనము గలిగి 

నది, తరువాత కొన్నాళ్ల కానతియు గర్భ భారమునుబట్టి కవ 

అలు ఫుట్టాదు రని bs was అని తలంచికొని కన్నుల నతు 

చెట్ట, లవుండు స యేమి విచాకించెడి వనియెను, 

కుకుడును దమ్మని( జూచి “వీమిరా నీ వెళ్లి! రామాయణము 

చదివికొననివాసీవ లె నిట్లడిగాడ వేల! మిక్కిలి వ్రీయురాలు 

పతి వ తాతిలకము వలు విడిచిన యీతనికి దుఃఖము 

వచ్చుట యబ్బుర మా?” యన, రాముండు మజీంత విచారించి 

కుమారా! రామాయణములో చేదైన నొకటి రెండుళ్లోక 

ములు చదివి నన్నానండ చెట్టు” మనికోలెను. అంతం గుకండు 

“కేవలము భార్యయని'యే కాక మంచితనమును బట్టియు 

జక్క_(దనమును బట్టియు సీతయెడ రామున కనురాగము హా 
చ్చెను, సీతయు రాముని. దనస్రాణముకంయట. నెక్కువగాం 
జూచుకొనుచుంజెను, వారి యన్యోన్యానురాగమును వారి 

హృదయమ్యులే యెజుంగును? అనునర్భము గల పద్యములను 

జదువంగా, నతండు “అక్కటా! యీదియిఫవుడు మనస్సును వహీం 

పంజేయునో యట్టికాలము తెలుపబడినది, ఆహా! చేవీ! సీ 
యనురాగమును జలంచికొని యానందింపవలసి వచిినదా*ి 

యని మనంబును నివారించె, అంత లవుడు చి తే కూటమా 

ర్లమున సీ'తొచేవినిగార్చి రాఘవుడు, దేవి! నికొజకుంచయబ 
డినట్లుగా ముందు చాప "రాయి కనబడుచున్నది చూడు” మని 

చెప్పిన పద్యమూను జదువ, రాముడు లజ్జపడి “పిల్లల “శీవియుం 

6 
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-డెలియమదముగదా? హో దేవీ!” యని విచారీంచె, అంత నొకఇా 

రుండు వచ్చి “పిల్ల లపోరాటమును విని యరుంధతీవసిష్టులు జన 

కుడు కానల్యాదిమాతలు వచ్చుచున్నా” రసి విన్న వింప 

నతడు భయవినయములతో వారి చెదురుగా వెడలెను, 

కుక లవాదులు నాతని వెంబడించి, 

అనంతర మొకనాండు వాల్మీకిమవా్షి తనయాశవమ 

మున దానే రచియించిన యొక నాటకము నప్పరనలచే నఖి 

నయింపం జేయందల పెట్టి యయోధ్యాపురములోని యిల జాతు 

లవారిని విలిపించి తనమహిమచే నకల చేవానుర నముదాయ 

మును రాపఏించెను, అట్టు వచ్చిన పెన్దలనందజను నాట్య శాల 

లో. దగినవోట్లం గార్చుండంబెట్టుటకు శ్ర రాముడు లతుణుని 

నియోగింప నతం డట్లు గావించి సభ నమకూన్చెిను, అంత 

రాము డచ్చటికి వచ్చి “తముండా ! నాట్యవా శ్రములు. సిద 

ముగా నున్నవిగడా! ఎల్లరు నుచితాసనంబుల నుండిరగ దా 

యని యడిగి “ఈ బాలుర నిద్దజును, జంద కేతువుతో సమాన 
ముగాంూాడూిమని చెప్పి కుశలవులనాతని కప్పగించెను, అత, 

డును జిత్తమని “ఆర్యా! యిదిగో రాజాననము, దయ సేయు” 
మన, నత డందుం గూరప్చుండి “యింక నాటక మూరంఖింపుల 

డని యానతీయ సూత్రభారుండు రంగస్థలమునకువచ్చి *భగ 

వంతు. డగు ప్రాచేతన మహాముని జ్ఞానే తంబున గహించి 

సమకూర్చిన కావ్యము నిం డభినయించుచున్నా రము, అంజలి 

గారవముచే మోర లందజు సావధానముగానుండుంి డని నభ 

కుందెల్సినంత హా! ఆర్యపుత్రా! వో! కుమారల తృణా! నాకు 

దిక్కు. లేదు, ఒంటిగా సీగాణారణ్యమున నుంటిని, ప్రసవ వే 

దన సహింపం జూలను, "విద్దపులులుగూడ బొబ్బలిడుచున్నవి. 

ల 
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ఏమి చేయుదును? అయ్యా! ఇంక గంగలో బడుటయే గతి 

అని తెరలోనుండి యార్త ధ్వని వ్నంబ డెను, దానిపై నూ త్రథా 

తుండు " శ్రీరామునివే వనములో విడువంబడిన సీతాచేవి పృనవ 
ష్టమును నహింపలేక గంగలో. బడుచున్న "దని చెప్పి వడలి 

బోయను, 

అంతరాము(డు “దేవీ! సౌమి డి నిజాడుము, హో దండ 

శారణ్యవాన ర్రీయనటిీ! 'రాముండునీకిట్టదుఃఖము గలిగించెనా? 

యని దుఃఖంప, లక్షుణుండు “అన్నా! యిది వాలీ కిరచియించిన 

నాటకము గాని యిపుడు జరుగుచున్న వృ కాంతముగాదు, 

విచారింపక చూచుచుండుిమని చెప్పిను, రాముడు ఆహా! 
శు నాను. ఈమాటుమనసు దృఢపజచికొని సీ దము గానుందుి 

నని చెప్పుచుండ, నొక్కొాక్కబిడ్డను జంక బెట్టికొనిన గంగా 

సుంధరలు సీతతో రంగన్లలముం బ్ర వేశించి “అమ్మా! న్ా! 
భయపడకుము, దైననశమున రఘువంశము వృద్ధికెక్కినది. నీ 
కవలవిల్ల లనుజూచికొనుమనుచు విఘునవ్రలనుజూపిరి, అంత వీత 

“మగపిల్లలను గంటినా? అయిననేమి! హో! ఆర్వవుతా” అని 

న అంత రాముడు “తమ్ముండా! నాకన్నులు చీకట్లు 

(గో మృుచున్న ; నన్ను. బక కొను” మనుచు నొజగుచుండ 

లతృణు(డు వచ్చి పట్టుకొని “ఆర్యా! రఘువంశము వృద్ధి 

కెక్కి_నది లెమ్ము. చూడు మనుచు నూజడించె, 

సీతయు. దెలివొంది తల్లిని గంగా దేవినిజూచి నమన్క_ 
రింప వారు దీవించిరి, మజియు. దల్లియు. 'హాతుడను గాలి 

లించుకొని యెడ్చుచుండ గంగయూజడించె, అంత భూచేవి, 

“అక్క_టా! నాబీడ్డ యెట్టకష్టములపాలభ్యు! కొంత కాలము, 

రక్క_నులలో మనలి మనోవేదన బడెనా? ఇవ్చడు మరల నో 



84 భవభూతి నాటక కథలు 

ర్వరాని వియోగ మనుభవించు చుండెనా? అయ్యో! దీని జూ 
చుచు నే నెట్టుండంగలను?! జారా! జౌను గాని చేవీ! మి 
రామగ నన కీది తగునంటమ్సా! అన్ని సావీ.కముగాం బాణి 
గ్రహణము చేని యిట్లు పరిత్యజింప వచ్చునా! దీని నిచ్చిన 

వాడు దం మహార్షి యా! నేను గన్న దాననా! దీని సుణగు 

ములు లోక ప్రసిద్ధములా! వీనిలో నొక్కకున నతనికిం బమా 
ణము గాకపోయెనా!? యనుచుం బరిత పింప “దెవయోగ మె 

వ్యరు తవ్చింపంగలి రని గంగ శాంతిపజచె, నీతయు హా! 
ఆర్యఫవుత్రా! యెవుడై నం దలంచుచుందువా?” యని న్దోకింప, 

“నిక నీకార్యపుత్రుణెవలి డని తల్లి కోపించి పలికెను, అంత 
రాముండు “అమా భూదేవీ! యిఫు డిట్టివాండ సై తిని, వమి 
చేయుదును” అని యిచ్చట విచారించు చుండ, నక్క_డ గంగ 

“వసుమతీ! ఎబులనిదానివలె ని ట్లల్లునివె గోపగింప దగు 
నా? ఎక్క_డనో లంకలో నగ్ని శుద్ధిజరిగినదని చెప్పిన నిచ్చటివా 

రెట్లు నమృుదురు? కావున లోకములో నొక యపవాదము 

వ్యాపించినది. లోకారాధన మనునది యియ్యోకునంశ రాజు 
లకు వంశ క్రమాగత మయినధన మే, ఇట్టివివషమనంధిలో నా 
వీల్లవాండేమి చేయగలడో చెప్యుిమని పలుక, రామలకత్ష్యుణు 
లానందించిరి, భూమియు 'దల్లీ! తమింస్రుము, వీల్ల లయందలి 

ప్రేమచే నట్లంటిని గాని రామభ ద్రునకు వీతయందుం గల 
యనురాగ మెజటులనిడదానను గాను, అతడును డాని విడిచి 

'నదిమొదలుగా శుషి_ంచిపోయి యెట్లో ప్రజలవుణ్యమువలనం 
వ్రాణములతోమాత్ర, ముండె ననియు నెజబుణగుదు” నను 

చుండ, నీత “అవ్యూ నన్ను నీలో నణంచికొను మని తల్లిని 
వేడుకొనెను, అంత గంగ *వమంటివి?: వేయేండ్డు సుఖము . 
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గా నుండుము. నీకేమి లోపి మన, భూమి 'విజ్లా! సీబిడ్డలను 
జూచికొనుచుండు' మని చెప్పి, అంత వీత “క యనాథులను 

జూచికొొనుచు ని రా గ్యు వాలనై చ నెబ్టుండ గలను?” అనయా 

రాముడు “హృదయమా! సీవ్ర వజృముకంకెను గట్టిడాని వై 
శివా?” యనుకొనెను, గంగావసుంధరలును “అమా! యిట్టి 

మాటలు పలుకకు. సుఖముగా సీపిల్ల లు ననాథులె యుండ 

నిట్ల నెద వేల? నిన్నుగాంగలించుటచే నూజన్మము పావనమైన 
దని తలంచుచుండ నిన్ను నిందించుకొచెదచేలో” యని పలుక, 

సౌమికి “అన్నా! వింణివా?” యని రామునిం జూచె, రాముం. 

డును “తమ్ముడా! మన మెజు(గనిడిగాదు,. ఈమాట లోకము 

వినవలసినదో యనిమెను. అంతలో దివ్య లేజ సు తో జృంభకా 

నృములాకాశమునం గనంబడి * చేపీ జానకీ! వందనము, చిత్ర, 

దర్శన కాలమున (శ్రీరాముండు మమ్ము సీ సంతానమున కొసం 

"గను. కాన నీకుమారులను సేవింప వేచ్చితి' మని పలుక, సీత 

'యానందించెె గంగావసుంధరలు “ఓ య, స్ర్రములారా! మాకు 

వందనము, -ఈపిల్ల లు మిమ్ము(దలంునప్రుడు వీరికి దర్శ నమిండు 

పాండు” అని విన్నవింప, నవి యంత నానమయ్యె, రామలతశ్న 

ణులు నెనుకొటిమాట తలంచికొని నం తోషించిరి, అంత జానకి 

“అమ్మా! నా పిల్ల లకుం గపలోచితవిధు లెవ్వరు చేయుదు రని 

ఏవారింప "నీ కీసంశయమేల' పాలు విడిచినతోడ నే నేను వీరిని 
దీసికొని పెళ్లీ వార్చీకిమహార్షి కొప్పగించెడినని గంగచెప్పెను, 

అంతలవ్మృణుండు “అన్నా! ననుసిజ మిట్లు గృహించితిని, 

ఇవన్నియు వినగా సీ కుళలవులే యామె కడువున ఫుట్టిన పిల్ల 

లని తెలియుచున్ని దని విన్నవింప రాముడు తము! 

చేను నట్లు నిశ్చయించుకొని మతి సెడి మూఢుండ నై యుంటి 
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ననెను, అంత భూదెవియు వెళ్లుటకు సిద్దపడ, జానకి “అ 
మ్మా! నన్ను నీలో లయముచేసి కొను మని కోరె, ఆమెయు 
“బిడ్డా! సీ విల్లలు పాలువిడుచువరకు నిందుండుము, పిదప సీ 

యిష్ట మొనరించెద, నని చెప్పు, గంగయు “నడి యుకృముగా 

న. దనినంతసించె. అంత రామును “హో! చేయనీ! జూసకీ! 
సచ్చరిత్ర రిత చేవతా సీతా! సీ వివుడు లోకాంతరమున నుంటి 

వసి నిశ్చయ మై మనది. అయ్యో? యని మూర్చైను, అంత 

లత్తుణుయ (జీవా మహానుభావా! ప్రాచేతసా! ది సీ కావ్యా 

రము, ఇంక నుమ రథత్నీంవు” ముని స్రేర్ణింవుడుం డరలోనుండి 

[ల జంగమస్థావరములారా! మన్తామ _ర్యలారా! యిపుడు: 

వాల్సీకిచే. బ్ర తిజ్ఞ చీయంబడిన యొక యాశ్చర్యమునుజూడులి 

డని యొక "వాక్యము వినవచ్చెను. ఇట్లంతర్నాటకము సమా 
పము కాలా గంగావసుంధరలు సీతను గంగలోనుండి వపెకిం 

దిసికొని వచ్చి యరుంధతి కొప్పగించిరి, అది చూచి నామిస్రి 

యచ్చెరు వొంది ఓ పూజ్యా రాలా! ఇప్పటికి నార్యుండు తెలిప 

సెందకున్నా (డు చూడు” మన, నరుంధతిచేం బెలుపంబడి నీత 

వచ్చి రాముని స్పృశిం చెను, ఆతండును మూర్చ బేటీ బంధువ్రు 

లను గురువ్రులను భార థను జూచి యాశ్చర థ్రపడంగా, నరుంధతి 

కుమారా! ఈమె మో కులదేవత యగుభాగీరథిి యనిచూ"పి 

ను, ఆమెయు “రామభద్రా! నీవు చిత్రదర్శన సమయమున 
“అనూ! సీ వరుంధతివలెనే సీకోడ లగుసీతకు మేలు గోరు 
చుండు” మని యంటివి, కావున నాయప్పు దీర్చికొంటి నని 

చెప్పె, మరల నరుంధతి "బాలకా! ఈమె సీ యత్త యగుభూ 

"దేవి యని చూపి, ఆమెయు “రామచంచదా! నీవు చిత్రదర్శ 
నానంతరము *భగవతీ! వసుమితీ! నీవు త్రికను నీ వేచూచికొను 
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మని యంటివి. నే నామాట చెల్లించుకొంటి” నని చెప్పి, 

'రాముండును వారికి: గృతజ్ఞ తతో నమస్కరింప, నరుంధతి ఓ 
పౌరజానపదులారా! గంగావసుంధరల పొగడ్తశకెక్కి_నది తొల్లి 
యగ్ని హోస్రుని పరీకునునిలిచినడి యిపుడు సేను సమర్ప్చింపం 
వలచిసది మహాయమునుంచే గీసంపంబడినది యగుసీతను మరల 

శ్రి రాముయు పరి గృహీంచువివయమున వి బేసి చెప్పెది రని 
గట్టిగా నడిగెను, అంత నచ్చటివారెల్లరు “శుభము శుభము” 

అని యక్మీవముగాయ జలుకుచు సీతకు వందనము లాచరించిక, 

లోకపాలురు పూలవాన గురిసిక, అరుంధతియు జానకిని (రీ, 

రామచండ్రున కొప్పగించెను, ఆ దంపతులును సౌమిత్రియు 

నరుంధతికి యమ్రృుక్కి_ దీవనలం బడసిక. అంతలో వాలీకీయా 

గుశలవులతో సమోపించి “కుమారులారా! వీరు మి-తల్లిదం 
డాలు, ఇతను మో మాతామహుడు, క్రతేండు మో పినతం డ్రై” 

అనుచు నాప్తబంధువులను బిల్లలకుం జూ పెను, వారు నాపెద్ల 

లకు నమిన్క_రించిరి, ఆ "పెద్దలును బిల్ల లను గాంగిలించికొని 

యానందించిరి, క్ల యథో-చిత నత్కారములు జరిగినపీవప 

వాలీకిమ వాన్ని క శ్రీరామా! పక భార్యావుత్ర త లాభము చేకూరి 

ష్. ఇం శి జి నని యడుగ, నతడు *“మహాతా! 

ఇం కేమి కావలయును! నీ వొనరించిన యీాకథ లోకమును 

బవి త్రము చీయుంగాకి యని కోరుచు నాతనియనుజ్ఞ కొని 

దార వుత్రాదులతో నయోధ్య శేగి యందు సుఖంబుండెను. 



(శ్రంరస్తుః 
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12. మాలతిమూధవము 

అనేలా. 

పూర్ణ కాలమునందు దేవరాతుడు భూరివసువు సను 

నిద్దజు ్రాహ్యణకుమారులును, కామంవకి యనునాక యోగి 
నియు నొకగురువునొద్దం జదువుకొనుచు మిక్కిలి మైక్రితో 
మెలలగుచుండెడినవారు. ఆ వాలు రిద్దజు నొకనా(డు మనము 

సంతానవంతుల మైనవుడు వియ్య మందికొనవలయు” సని ము 
చ్చటించికొని 'యటినమయము వచ్చినపుడు మా+కు సీన్ర నహో 
యురాలను గావలయుం జుమో” యసి కామందకితోో చెప్పిరి, 
వీదపం గాల కృమంబున విద్యావంతులు, యావనవంతులు, 

గృవామేధులు నైనవారిలో ేవరాతుండు కుండిననగరమున 

వీవర్భ రాజునొక్షను, భూరివసువు పద్ధావతీవురమునం బద్యావతీ 
'రాజునొద్దను మంత్రులుగా నుండిరి, అంత. గొంత కాలమునకు 

డేవరాతునకు వమూధవుం డనునొక వుత్రుం డుడయించి పిరుం 

గుచుండె, ఇత గొంతకాలమునకు భూరివసునకు మాలతి 

యనుకూంతురు పుట్టి వగ్ధిల్లుచుండె, ఇట్లు ఏరు సంతానవంతు 
లయిననమయమున. గామందకి భూరివసునియింట. జేరి మాల 

తిని ' దానే తల్లివలె. 'బెంచుచుం గృమముగా నా ఇ లికకు 
విద్యాబుద్ధులు గజఫ్లుచుండెను, ఇట్టితతిని చేవరాతు(డు తను 
వీన్ననాటిమాట తలంచికొని భూరివసునకు జ ప్రి తెచ్చుట క్రై 
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యాన్వీతుకి (రాజనీతి చేర్చికొనుట యనునెషము వెట్టి తన 
తనయు. డగుమాధవుని బడ్ధావతీఫు కంబునకుం బంపెను, 

తండ్రి యానతిచెప్పున నప్పురంబున కేగి విద్యా భ్యానము 

వేత నే కాక వినయాది సుగుణనంవద చేలహాడ., "బేద గాంచు 

చున్న యతనికి మకరందుం డనునొక మం క్రికుమారు(డును 

గలహంసుం డనునొక యన్యజాక్ ప్రురుమ(డును చ్రాణమిత్రు 

లైరి అఫుడు మాలతియు నందను, డను రాజమం పకి జెల్ల 

అగు మదయంజికతోను, మందాకిక యను నన్యజాతిక న్య 

తోను, లవంగిక యను సామావ్యకన్యతోను మిక్కిలి మతి 
గలిగియండె, ఇక యెడ దనబాల్యమిశ్రు లగుభూారి వసు చేవ 

రాతులకోరిక చెజ వేర్చం దలంచుచున్న కామందకి తనశివ్యు 

రా 'తెనయవలోకితతో నీ వెట్లయిన మాలతీ మాధవులకుం 
బరన్సరము సమావేశము గలిగించి వారి కనురాగము పుట్టు 
నట్టు చేయవలయ’ ననియు, దన చెలిక కౌ యగుబుడ్లర కీ.తతో 
శకి వెట్లయిన మడయండిక మశరందునిం బెండ్లాడం ద్రైయత్నిం 

పవలయు” ననియు. చెప్పి వారివారి నంఘటనమునకుం బూని 

శొనియుండే. ఇంతలో మాధనుని సౌందర్యమును సుగససణంబు 

లను జక్క_0గ నెతీంగి తనకొదూర్తై నతని కిచ్చి "పెండ్లి సేయం 
'చలంచియున్న భూరివసువు నొకనాండు పద్ధావఠీరాజు తననర 
సచివుం డగునందనుని నిర్బంధముచే విలివించి “అమాత్య 

వర్యా! న్స్ ఫుత్రికను నందనున కిచ్చి పెండ్లి సేయు” మనికోర, 

అంత నమ్మంత్రీ, “స్వీయక న్యాజనంబు నొనంగ చేవరయీ కర్త 

యని ప్రైఢముగా నమాధాన మిచ్చి యతని నానందపెట్టి 

యింటికివచ్చి “నీ వెట్లయిన మాలతీమాధవులకుం జౌర్యవివా 
ఆజాము జరిగింపు” మని కామంవకిని బో తృావాపజిచెను, 
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తిది యిక్వుండ నవలోకిత మాధవునొద్దకు వెళ్ళి 

యాతనితో - . భూరివసునియింటి సృక్కనున్న రాజవీధిలోం 

బలునూాఆు నడచును: చెప్పి యతండు వచ్చివోవుచున్నపు 

డెల్ల మాలతి యతనిని జూచునట్లుగాం జేయుచుండె. _ ఇట్టు 

చిక్కు సారులు మూధవునిం జాచినమాలతి యతని సౌందర్య 

మునకు మెచ్చికొని ప్రేమించి యాతనిరూపము నొక్క పట 
మున జిల్కెంచికొ ని యానందించుచుండెను, ఒకనాం డాచిత్ర్త 

పటమును లనంగిక సంగ్రహించి మాధవ్రున కంవంచేయు మని 

చెప్పి మందానిక ౫ ట్ కిచి పంపెను, అదియు దానిం గొని 

వచ్చి తన ప్రియు(డగు కోలసాంనునిచేతి కిచ్చెను, అంత నొక 

నాయడు మ వ మసన థోత్స వముంజూడ మాలతి 

చెలికత్తెలతో: గూడ నచ్చటికి వళ్లే ౧ దలంచి యున్నదని 
యెజింంన యవలోకిత వారికంటు ముందుగానే మాధవ 

నచ్చటికి వెళ్ళియుండునట్లు చేసెను, అతండు' నట్లు వెళ్ళి 

యావనగబున నొక పొగడ చెట్టి, ౦దం గూర్చుండి క్ర కి ౦ద6 

బడియున్న దానివువ్వులను దండ (గుచ్చుచుండ(గా ససులప 

నెక్కి. మాలతి చెలులతో. గూడ నచ్చటికి వచ్చి యుత 

వము జూచి యానందించి యం దందుం బూవులు గోసి 
కొనుచు నడుము ' నడుము సాభిప్రాయముగా మాధవునిC 

జూడసా గను, అతండును మాలజిని జూచువేడుకలో 

నెట్లో చండను గ్రుచ్చి మెడలో? దాల్చెను, అంతం గొంత 

శీఫ్రునకు మాలతి మరల నఖులతో నింటికి వెడలలా 

లవంగిక వూలు గోయునెపమున మిగిలి మాధవునిదగ్గ అకు 

వచ్చి “అయ్యా! యయా వూలదండ గ్రుచ్చుట మిక్కిలి నివుణ 

ముగా నున్నది. వమూవచెలియు సీ హ్యపారము చక్కంగా 
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నెజులసను, ఈ పూలమాల యామె ధరింప దగినట్లున్న ” 

దని చెప్పలా నతండును దానివలన మాలతీవృ శాంతము. 
'జెలిసికొని యా పుహ్పృమాలికను దానికిచ్చెను, అదియు 

దాసి. గొనివచ్చి మాలతికి నమర్పి౨ చెను, 

తరువాత మకరంద: ఉచ్చటికి వచ్చి కూూ రుచుండి 

మూాధవునివలన, బూలదండివృ శాంతము _ వినుచుండంాం 

కలహాంసుండు మాధవుని చిశ్రపటము తీసికొనివచ్చి దానిం 
జాపి యిది మాలతి వ్యాసినదని చెప్పెను, అదివజు శే 

మూాలతెయిడం దలంవు గలిగయున్న మాథవుః జామాట విన 

గానే మతేంత చి తని కారమును జెంద, వుశరందుం. *శోయా! 

సీవ్టాగసాడ సీపటమం బే మాలతిహాపము లిఖయించి యానం 

దింపరాదా*+ి యని యూజడించెను,. అతడు నక్లు యని 

చేయి వణకుచున్నను a న్నాల సానంద బాప్పుము లొలుకు 

మ్. నెట్ట కేలకు మాలతిరూప నరము వ్రాసి డాని క్రింద 
భోకములో నత్యంతేము చిత్తము రంజింపంజేయునవి 

చంద్రకల మొదలగునవి యనేకములు గలవు గాని నాకీదన్మ 
మున శెల్ల నానందము గలిగించున దీ మాలతీముఖవీక్షుణ 
మొక్కటియి యను నర్థము గల పద్యము వ్రాయంగా, 
వముకరందుండు చిత్ర, లేఖనమందును నాళువుగాం బ్రైము: 

గూర్చుటయందును నాతనికిగల నై పుణ్యమును బొగడు 

చుండెను. అంతలో. గలహంసునియొద్ద నుండి మరలం బట. 

మును గొనిపోవుట కై మందారిక్ యచ్చటికి వచ్చి వారి 

నడిగి చానిం దీసికొని 'దానియందు వ్రాయబడిన మాలతీ 
ప్రతిరూపమును జూచి యానందించి యింటేకివచ్చి యాచిత్రి 

ఫలకము లవంగిక కిచ్చెను, తరువాత మాధవాదులు నింటికి. 



92 భవభూతి నాటక కథలు 

వచ్చిరి, మక రందు(డు నీన్ఫ త్తాంత మంతయు గావుంద 

కకం 'దెల్సెను, 

లవంగికయు. బొగడవూలదండను జి త్రపటమును దీసి 

కొని వెళ్ళీ మేడమోద నొంటిగాం గూరుచున్న మాలతి 

కీయంలగా నామె యాదండ మెడలోనై చికొని పటమును 

జూచి యానందించి (క్రీంద వ్రాయంబడి యున్న పడ్జెము చపిఏ 

కొని మాధవుని దలంచికొని యాతని సౌందర్యాదిగుణములం 

బేర్కొ_ని వగచుచుండునంతలో. గామందికి యవలోకితతోం 
గాడ నచ్చటికి వచ్చెను. అంత వమూాలతి యామెనుజూచి 

“అమా ! కుశలమా యని యడుగం గామందకి, రాజుతో 
“భూరివసువు చెప్పినమాట శెండర్భములతో నొప్పుచు రెండు 
లోకముల నమ తముగానున్న దని యితీంగనదయ్యు 'నెజటులోని 

డానివతలె *సంనారులతో న్నేహయొనరించిన నాబోంటి 
నన్నా ్ యసినికిం గుశల మెిట్లని మనోవై కల్యము సెందినట్లు 

వమూటలాడంగా, మాలతి “అనా! నీ వేమిచేయుదువు? 

"రాజును సంతో మపెట్టుటయే నాతండ్రి, కిష్టము గాని నందనుం 

'డెట్టివాండయిన నతని కేమి? ఇంతకును నాయదృష్ట మిట్లుం 
డయా నత చేమిచేయు నని విచారించి, అది విని లవంగిక 

“తల్టీ, మామం త్రివుత్రి నెట్లయిన రథ్నీంవు” మని వేండుకొన 
నామె “తండ్రి, కలండు, లేక భగవంతుడు గలండు, నే నేమి 

చేయుదును ?” అని భూరివనువ్రు రాజుతో. జెప్పినమాటను 
'నిందించుచు మాధవుని కులళీలాదులు వర్షించి మాలతికి 

మాధవునియెడ మజింత యనురాగము గలిగించుచు *నాబోం 
-టిది చెప్పం దగదు గాని మొ _త్తముమింద నిట్ట వార్యములు 

మహాసావానమువలనం గాని 'నెటివేజి వని చెప్పెను, అంత 
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నవలోకిత * అమ్మా! మాధవుం డక్కడం బకికాపపడుచుండం 
మన మిక్కిడ జూగుచేయరాదు పోడమురిమున( గామంవకి: 

మాలతి నూజడించి వెడలెను, మాలతియు మేడ దిగి 

శ ందికి వచ్చెను, 

ఇట్లుండ నొకనాండు కృష్ణ చతుక్షశి యగుటచే శంకర 

పురంబున 'కీశ్వరారాధనము చెయ నేసుతల్లి తో మాలతిగూడ 

వెడలుచన్నదని యెణింగి కామంవకి “వారికంటె ముందు. 

గానే వెళ్ళి శంకర పురనమిోపమందలి యుడాషనమున నుండ 

వలసిని దని మకరందునిచే మాధవునకు వృత్తాంత మం పెను, 

అతండు నక్ష వెళ్ళి యొక చెట్టుమజుంగసన నుండ మాలతీలవం 

గికలు కామందకితో వచ్చి కొంతే సీపు వూూవులుగోసిరి. అంతం 

గామందకీం మాలతిని బిలిచి పూవులు కోసి కోసి యలసి 
తివి, రి మని యొక-చోం గూర్చుండం బెట్టి మాధవు(డు విను 

నట్టుగా. సిక మాధవుడు విరజ పాతాపపడుచుండెను, అతని 

యవస్థ చూడలా జీవితసంశ యము గలిగించుచున్ని” దని 

చెప్ప, లవంగిక * అయ్యా! తల్లీ! ఈ మాలతి యాతని శై 
పడుచున్న పరితాపము శీసెజుంగుదును, ఆభగ వంతుం 

డజెజులపను అని యామె మనో వేదన బెలుప మాధవుండు 
ఏదని యపరిమితానంద మొంచెను, 

ఇంతలో బుద్ధరవీత పరు గెత్తుకొనివచ్చి “అయ్యో! 

మదయంతిక పెద్ద వులి బారియబడిని దని మొజ్ఞవెట్ట మా ధవుం 

డీవలకువచ్చి వక జెక్కడి నని శేకలువెశైను, అడిచూచి 
మాలతి ఛభఛయనంతోపములు "సంది లవంగితోే ' నఖ! యీతం 

డావులియొద్దకుం బోండు గదా! యని యడుగుచుండ, నతం 
* డక్క_టా! చేను దూరమందున్న వాండను, అవ్చుడే మదయం 
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తికను బులి నమిోవీంచినది,. ఏమి జరుగునోక దా!” యని యల 

జడి పడుచుండునంతలో చె వవశమున వచ్చిన వముకరందు. డా 

శార్టూలముతో గలియబడీ పోరాడి జాని(జంపి మదయంతి 

కను గా పొడియుం బులిగోళ్లు గుచ్చుకొనుటచే మేను తెలియక 

భూమి € బడియె, ఇంతలో నచ్చటికి వేనముగాం బరుాచ్లి 

వచ్చిన మాధవుడు మిశ్రు(డు సొమ సి సిల్లుట గని అపడ 

మూర్మిల్లె, ఇది శస గన్ను లారం గనుచున్న కామం 

దకి మాలతీలవంగికలణో నచ్చటికి వచ్చి వా రిరువ్రరిసై 
గమండలూదకము చల్లగా మాలతి మాధన్రనకు మదయం 

తిక మకరందునకును విసగుచు వారిని శేవనెత్తిరి, అంత వా 

రిరువును బెలివిసెంది శతేచిరి, మడయంతిక, తనతో నిది 
వటకు బుదరత్షీత వర్గించుచువచ్చిన మకరందుండు తన్ను 

రశీంచినందుకును బులిచే చెబ్బలు తిని యతడు జీపించి 

నందుకును దైవమును నుతించి మనస్సులో నానండించను, 

కామందకి మదయంతికను గాపాడినందుకు మకరందుని. 

బొగడి * వక్సా! మాలతికి వ్రీ, తిదానము సేయు” మని మూధ 
వునితో ననలా నతం *“డనూ! నన్ను మూర్భనుండి తేన్చిన 

యీ కన్నకు నే నధీనుండనే* యని పలిశె, పీరిట్లు మాటలాడు 

శొనుచుండలాా నొకమమమ్యుం డచ్చటికి వచ్చి మదయంతికను 

జూచి “అమ్మా! రాజుగారు తనకు మాలతి నీయ నిశ్చయించి 

నారనియుం గావున శీభు ముగా నింటికి రావలసినదనియు 
సీ యన్న యగు నందనుండు నీతో. జెప్పుమనియెనని విన్న 
శుంప్క మకరందుండు “మిత్రమా! చేసీవార్తయే ముందుగా 

నీతో. జెప్పుటవై. వచ్చుచున్నంతలో నీ మదయంతికను బెద్ద 
వులినోటినుండి విడిపింపవలసినచ్చె *” నని మాధవునితో, బలి 
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“ను, మదయంతికయు. *జెలీ! మన మిరువురము జిరమె శ్రి, 

గలిగి యున్నందుకు నీవు మా గృహమునకు భావణంబ 

వగుచున్నావు. ఇది యంతయు సంతోషి మని మాలతిని 

మజుంగపటలీచి 'మాలతి నీకు వదినెయగుట సీవుణ్యము 

మంచిదని మదయంతికతో బలుక నామెయు *“నిడియంతయు 

సేవయి యని వామందకిని బొగడీ *“వుకరందుని మరల 

నెప్పుడు చూతునోగడా!” యని తలంచికొనుచు బుడ్గర క్షీ 

శతోంాలిసి గృహంబున కను, 

అంత మాధముం డీవా _రృ విన్నందునం బరితవీంచుచు 
“జటితో నా 5 యాశాతంతువు తెగివోయిని వని దుఃఖంపం 

గామందకి కుమారా! రోల విచారించెవవ్చ, ఇది జరుగునట్టి 
పనిగాదు. రా జయిననేమి+ 2౭ ఒకనిక న్న నింకొక డెట్లు జూం 

పోయయగలయు! భూః వసువ్ర తనతో. జెప్పిన 'న్వీయకన్యాజ 

నంబునొనంగ దేనరర్మే కర్తియను మాటయొక్క_ నిక్షృయాభీ 

స్రాయమును రాజు "తెలియక యట్లనెనేమో కాన్సి తనకు 
మాలతి సప నలల నిద్రా! కావున సీనభై ర్యపడకుము, నా 
ప్రాణము పోయినను సరి యు కాని మిమ్పిరువ్రురను గూర్చక మా 

నను అని ప్రతిననల్ళెను, మకరందుండు “తల్లీ! మాభారమం 
తయు నీచే” యనియిను. అంత రాణిగారి సెల వయినవని యొక 
పరిచారకుండు వచ్చి చెప్పంగా మాలతి సానురాగముగాం దిరిగి 

తిరిగి మాధవుని జూచుచు. కామందకితో నింటికేగెను, మాధ 
వుండును మిత్రమా! నా కోరిక నెజివేజున నెడియాశ పోయి 
నది. సీవ్రు మదయంతికను రణషీంచితివి గావున నామె 
యొట్లయిన నిన్నే వరించును, కానీ, యిదియెనను మంచి చే” 
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యని కొంత తలంచి యూ వియోాగబాధకంకశు వరణమే 

మేలని యెంచి శృళొనవాటికకుటబోవ నిశ్చయించుకొని 

మకరందునితోంహాడి వరదాసింధునంగమమున స్నానమున 

శేగాను, 

పడ్నావతీవురమునకు నమోపమున నున్న శృశాన 
వాటికలో గరాళశక్తిగుడి యొకటి గలదు. అఘోరఘంటుం 

డను నొక కాపాలికుం డాశక్తి నర్చించుచు నామెకు. న్ర్రీబలి 
సీయందలంచి యా నగరమందలి యొక కన్యారత్న మును 

దీసికొనివచ్చుట వై యొక నాడు తనశిమ్యు'రా లగు కపాల 

కుండలను బంపలా నది వెళ్ళి మేడమో(ద నిదృపోవుచున్న 

మూలతి 'నె త్తికొ ని వచ్చి యాముకు పధ్య చివ్నాముల నేర్ప 

జ్చి పూజా ద్ర వ్యంబులు నమకూర్చుచుండెను, మాలలియు 

దనయననను దలయచికొని “బో నాయనా! వయాహీనా! వో! 

అమ్మ! హోతల్లీ కామందకీ! హోసఖీ లవంగికా! చేటితోసరి, 
ఇంక మీకంటం బడొనని యేడ్చుచుండె, ఇంతలో నదివణే 

“ఓ భూతములారా! నిష్క్రపటమైనదియు. శ(శ్ర్రృవూతముగా 
నిదియు. బురువ 'బేహామునుండి రీయంబడినదియు నగుమూంన 

మును గొనుండు, కె కొనుం డని శేక లిడుచు మవోమాంస 
విక్రయము పేరం ద్రాణపరి త్యాగము చేయ నచ్చటికి వచ్చిన 

మాధవుం డీయ్నార్తధ్యుని విని “అక్కటా! యిది మాలతి 
కంఠన్వరముగా నున్ని దని యానవాలువట్టి యాధ్యని 

వచ్చినచాయనే మహా వేగముతో. బరుగెత్తుకొనివచ్చి 
“పాపా త్భా! ఉండు ముండు”మని యదలించుచు నప్పుడే పూజ 
చాలించి మాలతిని శక్తి కర్చింప సిద్దపడుచున్న యఘగోరభఘం 
టుని చేతిలోని కత్తి లాగికొని “ఓరీ! నరాధమా! యాత్రిలోక 
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సుందరిని జంప సీకుం చేయి యొ: యువ చ్చే? సంసారము నసార 

ముగను లోకమును నిరాలోకముగను బంధుగణమును మరణ 

ఫర ణముగను is, నవక ర్పువిగను మానవనయన నిర్మా 

ణమును ఫలహీనముగను జగంబును జీన్తారణ్యముగను 

జేయ నీకు మన సెట్లూప్పెళి నని సిందించుచుండ, మాలతి 

“నాథా! రశీంపు మని మాధవుని: శాగిలించికొ నెను, 
అంత వారిరువులు డైవయోగమున నచ్చటికి వచ్చుటను 
గూర్చి పరస్సరము చెప్పికొనుచున్నంతలో, “౫పాలకుండల 

మాలతి సనెణికొని పోయిన” దని దివ్యదృష్టిని గృ గ హించిన 

కామందకి పంపిన పిచారకు లామెను జకుచు? నచ్చటికి: 

చేరిరి. మాధవుండును మాలతిని వారి కప ప్పగించి యఘోర 

ఘంటుని సంహరించిన పిదప నందబును బురంబున శేగిరి, 

తరువాత రాజు నంవనునిం 'బెంద్రకొడుకుం గావించి 

ఇూారివసునియింటికిం బెండ్లికి వచ్చుటకై. సన్నావాము సేయు 

చుంజె, ఈ సమయమున గామందకి మాధవమకరందులను 

ముందుగా. బుర చేనతాలయమునకు వెళ్ళియుండు .నట్లాజ్ఞా 
పించి నిర్విమ్నుముగాం బెండ్లి సాగుటశై ముందుగా గ్రామ 
"దేవతకు మొక్కింపవలయు ననెడిమిమ వెట్టి లవంగికతోం 
గూడ మాలతి నాగుడికిం దీసికొని వచ్చుచుండెను, ఇంతలో 

భూరివనువు 'బేవతాలయముననే తనకూంతునకు వివాహోలం 
కరణ మొనర్పవలయు” నని వస్తా/లంకారాదు లిచ్చి యొక 

పరిచారకుని వెనుకంబంపిను, వాడును వేగముగా వచ్చి 

గుడిసమిోాపమున వారిని గలిసికొని యావ స్తువ్రలను గామం 

దకిచేతి కీయంగా నామె వానిని బరికీలించుచు జాగు చేసి 

ముందుగా .మాలగీలవంగికలను గుడిలోనికి బంపెను, వారు 
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నట్లు నెళ్ళినవిడప లవంగిక పూజణాద్రవ్యములు మాలకివేత్తి 
కిచ్చి “జీవిని బూజింప్రు నుని చెప్పిన నామె నందనునిం 

బెంగా డ నిష్టము లేని జై 'యేడ్చీ మోసీ! నన్నేల వాధ 

చె స్పైదవు ! నామరణ  మంగీకరింప్రు” మని దాని కాళ్లయొద్ద 

నాస్టాంగప పడెను. అంత లవంగిక, గరా లయములో నుండి 

తమమాటలు వినుచున్న మాధవుని రమ్మని సంజ్ఞ చేసి శా 

నున్న -చోట నాతని నిలికీ తా నావలకు జరుగగా, నతండు 

“నరియే సీయిన్ట మొనరింవుము, నా కాలింగనంబి”న్సున 
మాలతి లవంగిక యనెడీయూహాతోనే లేచి మాధవునిం 
ఇాగలించికొని * ఇలీ |! నొ ప్రాణ వ్రీయునితో నాయాన ఆడు 

౫ంటిని వని మనవిచేయుము, అతండు గుచ్చిన యీ 

పౌగడపూలదండను నాకు బదులుగా. జూచిళొనుచుండు 

మని చెప్పి తనమెడలోని పూలదండ వీసి యాతనివెడలో 

వైచి ముఖమునంకం చేటిపాతి చూచి మూధవునిలా సెటింగ 

గ్గుపడి “దసీ! లపంగికా! సన్ను మోసపఫపుచ్చితివాశి యన, 

నతండు “ప్రేయసీ! సీపరి తాపము దీర్చుకొన సీవు చూచికొను 
చుంటివిగాని నాబాధం జూడవైతివిగదా*+్ యని యనురాగ 

వచనములతో నామె నావరించుచుండె, అంతం గామంవకి 

యచ్చటికివచ్చి “ఇంళవటుకు నొకరికొజ కొక రధికపరితాప 
పడుచు నింక జాగు సేయ నేల? మూధవా! యాక న్యను సవ్ర 

పరిగ్కహింపు మని చేవతానాతీకముగా. బాణి ౫ వాణము 

చాప పర న్పరానురాగ 0బున వర్షిల్హుండని దీవించి “యిచ్చ 

టికి నమోషమందలి యుద్యానవనమున నవలోకిత వివాహా 

నన్నావాము చేయుచున్నది, మి రచ్చటి శేగు డని 
వారి. నచ్చటికిం బంపి మాలతికై అెచ్చినవస్తా/లంకా రాదు 
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లను మకేరందున కలంకరించి యాకృ త్రినుమాలతి నింటికిం 

గాజపోయి నందనునకుం చెండి bas కాను. మూాలకిసి 

గ హొ వేశమునై నందనుని యింటికి. దీసికొని వెళ్ళిన వివపం 

గానుందక్ తరువాతి కార్యమును బుద్ధిరశీతకు లవంగికకుం 

చెల్పి భనయాశ్రమమున కేగెను, 
సాటిరాడొ నంజను(కు శంకునగ్భహాంబునకు వచ్చి 

యామాయామా లలి నెన్ని యో విధముల బడొమూాలియుం 

బ యూజనంబు గానక ప్రాణము విసిగి “చీ! యిశ దీని 

“మొసమునరాడి నని యాగడి విడిచి పోయను, ఆననుయ 

మున సండజును నిద్రించిరి. కాని బుదరవీతయు లవంగి 

కయు మాత్రము క అెజిగినవారు. గావున మేల్కని 
యుండీరి,  అతండు వెళ్ళిపోవ్రటను జూచి బుద్ధర తీత మెల్లగా 
మజయంతిక యొద్దకు వెళ్లి దానిని "తీపి చెలి! నీయన్న నూలతి 

= గోపగించి డను, మనము వెళ్ళి మాలతికి బుద్ధి 

సెప్తువము రా యని దాసి దీసికొనివచ్చి దొంగ నిద 

పోవుచున్న మాయామా లతి యగు మకరందుసిం జూపి: 

జాలీ! మాలతి నిద్రించుచున్న ట్లున్నది, చేచువబకు సనివీ 

శయ్య మై 6 గూర్చుండు మని చెప్పెను, మవయంతిక యు 

నట్లు వసించి “బునరశీ తా! మాయన్న చిన్న వాండుగాడు, 

ఊరక కోపగించువాండు గాడు. నాయడు పులి గొడవలో 

సీమ్ మాధవుని. గాంగిలించుకొనినది. ఆవృత్తాంత మతం 

డేమయిన వీనె నేమో” యని మాలతిసేరము "అన్ను చుండ, 

లవంగిక “వాలులే, మాచెలీవై నేరములెన్నకు, నూతన 

వధూవరులముచ్చట లిట్లుండవా! మాధన్రనిమాట నీకేల! 

వులిగొడవనాండు నీవు మకరందుని గాలిలించికొనిన మాట 
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మటుచితివాశ్ యని , యొక్తిపొడిచె, దానిపై మవయంతిక, 
మకరందుండు తనకు. జేసినమేలు తలంచికొని యాతని పె 

ననురాగమున నిట్టూర్పువిడువ, లవంగిక “సీవ్రు మకరందు 

నికై యిట్లు పరి తాపపడుచుంటివిగ ణా” యనెను, అందుల 

కాము “కాదుకాదు, మూలతిపరతాపము నభీనయించితి” 

నని బదులు సెప్ప, లవంగి కాబుద్ధర కీ తేలు “నిజముగా సీకు 

మకరందునివై నెట్టి యభిప్రాయము గలదో చెప్పు మని 

యడిగిరి, చానిమై “నామె తాడు దనకు గలయను 

రాగము చెల్సి యింకో మాయన్నను బతిమాలి తీసికొని 
వత్తము రంి” డని తేవగా మకరందుం జామెచేయి పట్టు 

కొనెను, అంత మదయంతిక “చెలీ! తేచితివాి యని యటు 

చమూచి మకరందునిలగా నెజింగి భయము నటింప మకరందు( 

డోడార్చెను, బుద్ధరతీతయు “సీకై మాచెలి మిక్కిలి 
పరి తాపపడుచున్నది. దీనిం బరిగ్రహింపు” మని మకరందుని 

చేతికి మవయంతిక నప్పగించి “యిక మనము మాలతి 

యున్న-వోటికి. బోవుదము రం” డన, ,“మదయంలిక మాలతి 
గూడ నిస్లే తన పంతము నెజ వేర్చుకొ. నెనాి యని యడుగ 

“నళ్ల్లే జరిగిని దని యామె చెప్పి. పిదప నందబును బెరటి 

"దారిని బయలువెడలపోవుచుండ వీధిలో రతకభటులు 

మకరందునిం బట్టుకొనిరి, ఇంతలో నిచ్చట నేవి జరుగు 
చున్నదో యని తెలిసికొని వచ్చుటకై మాధవునిచేం బంపం 

బడీన క్ర లహంసుం డెదురువచ్చి బుద్ధర జీ తాది గ్ర్రీలను దీసి 

కొని వెళ్లెను, 

ఇది యిట్లుండ నుద్యానమున నొకచో మాలతియు 

మాధవుడు నవలోకీతయుం గూరుచుండి యుండి ముచ్చట 
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“లాడికొనుచుండలగా మాటలధోరణినిబట్టి “అయ్యా! యింకను 
లవంగిక వచ్చినది గా" దనిమాలతి విచారించ. “కలిసికొని 

' వచ్చుటకుంగలపహాంసుండు వె ల్లైనుగ డా? ఇంతలో నేఏవావార మేలి 

యని మాధవుం డామె నోడాద్బ్చచుండం గాలిచప్పుడు విని 
'బుక్షరవీత “యెవరో వచ్చుచున్నా ర నెను, అంత మాధవుం 
డటుచూచి *కలబజాంసుండే వచ్చె” ననుచుండ మాలతి యటు 

పరిశీలించి మాచి “అదిగో మదయంతికయు నాచెలి యగు 

లవంగికయు బుద్ద రథీతయుం గూడ వచ్చు చుండి” రని సంత 

సించి “ఆర్యపుశ్తా ! మా మకరందునకు మదయంతిక లభించి 

నట్లున్ని దని నుడివె, డాని విని మాధవుడు తన మెడ 

లోని పూలమాలను గానుకగా నామె మెడలో వెచు 

నంతలో చారండఆును సమోాపించిరి, బుద్దరఖీతయు మక 

రందుని రశుక భటులు పట్టుకొన్న వ్వార్త వినిపింప “భయపడ 

కండు నేను వెళ్ళి మిత్రుని విడిపించుకొని వచ్చెది” నని మాధ 

వుండు కలవాంసుని వెంటంగొని వెడలెను, 

అంత మాలతి “యీ వృత్తాంతమును గామందికిం 
'జెల్పి రంి డని యవలోకితాబుదరవ్నీతలను బంచి, “శత్రువుల 

మోాందికి బోవునపుడు ' మెలశువతో నుండవలయుి నని 
మాధన్రనకుం జెప్పివచ్చుటనై_ లవంగికను బంప్తీ కొంతసేవు 

మదయంతికతో( మాటలాడుచుం గూరుచుండ్తి “యింకను 

లవంగిక వచ్చినది గాదు, చూచివచ్చెడ నిందుండు” మని 

మదయంతికతో. జెప్పి, పదియడుగు లీవలకు వచ్చినంతలో, 
నిదివజకుం దనగురువును మాధవుడు చంపినందుకు బ్ర్రత్య 

పకారము సేయయూనికొని సమయము వెదకుచున్న కపాల 

కుండల మాలతి నెత్తికొని ( శ్రీసర్వతముమిోాందికి ౬ దీసికొని 
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పోయెను, ఎంతసేవునకును మాలతి రాకపోవుటను జూచి 
మదయంలిక యీవలకు వచ్చి యవుడే వచ్చుచున్న లవంగి 
కళతో. గలిసి మాలతిని వెదకుచుండెను, 

ఇంతలో రాజసేనను చెల్లాచెవరు గావించి తమ పరా 

క వుంబునకు నంత సించిన పద్యావతీరా బొనంగిన కానుకలు 
గైకొని మాధవ మకరందులు తేమ వార్తను భార్యలకు 

"జెలుప నత్యు త్పాహముతో నిచ్చటికి వచ్చి మదయంతి కా 

లవంగికలవలన మూాలతి వృత్తాంత మెజింగి విచారించి 

“యొక వేళ గామండకి యొద్దకు "వెల్లి నేమో” యని యచ్చటి 

శేని యందును గానక వారికి వీచారయు గలిగించి శామును 

దుఃఖపరనశు లై చెట్లు పుట్ట యనక యడన్రులంయబడి తిరుగుచు. 

దుడకు బృహాద్దో)ణిపర్యతమును జేరనంత మాధవుడు 
నిశ్చేష్టుడై. పడెను, అతని యవస్థనుజూచి నిరాశచే మక 
రందుయ తన మిగ్రునికం కొం దానే ముందుగా జాన దలంచి 

కొొండకొొనకు వచ్చి యచ్చటినుండి (క్రిందం బ్రవహించు 

పాటలావతిలో. బడుట కె కై సిద్ధపడుచుండ 

ఆ సమయమున గామందకి శిష్య రాలును శ్రీపక్య 

తమునం దపన్సు చేసికొను చున్నడియు నగు సౌదామని 

మాలతి నె త్తికొని వచ్చిన కపాలకుండలను జంపి మాలతి, 

నందే యుంచి యామె యిచ్చిన పౌగడపూలదండ యాన 

వాలుగా. దీసికొని దివ్యదృష్టి చే మాధవ మకరందుల యవస్థ 

చెతీంగి వేవేగ బ  వాద్దోణి పర్వతమున కరుబెంచి చచ్చుట 

కుద్యు కు. డగు మకరందుని నివారించి యతనితో మాధవుని 
జూడ వచ్చుచుండెను, ఇంతలో మాధవుండు "ఇలివి సెంది 

నలుదిక్కు.లు పాణం జూచుచుండ సౌదామిని నమిావించి. 
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తన చేతిలోని వకుళమాల యాతనికిచ్చి మాలతి వృతాంత 

మును జెల్పి తన మంతృప్రభావముచే వారిని (శ్రీశైలము 
"నకు, దీపికోొనిపోయి మాలతిని జూపెను. ఈ య'ప్పత 

వృ కాంతేమును గామండజకికిం చెల్ప మకరందుండు ముందుగా 

బయలు ేజి వచ్చి యంనతకు మున్నే వూలతియడ విరాశ 

"వేసికొని మధుమతీనదెలో. బడి చచ్చుటకు సిద్దపడుచున్న 

కాొమందకిఏ లవంగికను మదయంతికను జూచి వారికి మాలతీ 

మాధవులు సుఖముగా నున్నవాం దెలిపెను, వారును 

'శంతసించి వారి రాక శై యెదురు చూచుచుండిరి, ఇది 

యిట్టుండగా నండనుండును బచావతీరాజును డమ మూల 

ముగా నిట్ట యాపత్తు వచ్చినదని విచారపడుచుం బుష్రి కా 

శోకమున మునిగయున్న భూరివసువు నెంత యోడార్చినను 
నతడు  సాంపింపక శివాలయమునొద్ద '.నగ్నికుండములోో 

బ్ర వేశించుటకు సిదపడుచుండలా మూలతీ వమూాధవులను 

గామందకి దగ్గజకుం దీసికొని వచ్చుచున్న సౌదామని దివ్య 

దృష్షిచే దాసి నెజీల వారిని నడుడారిలో విడిచి ముందుగా 

శివాలయమునొడ్డ శేన మాలతి వార్త చొటింగించి యాతని 

ద్ర లికించెను, మాధవ్రండును దండ్రి వగ చుచున్న 

మాలతిని. దీసికొని కామందక్యాదులను గలిసికొ నెను, 

ఇంతలో సాడామనియు నచ్చటికి మరలివచ్చి కామందకికి 

మ్రొక్కి. మాలతీ మాధవ మకరందుల యుదంతము సెప్పి 
తరువాత భూరివనువ్రను రథీంచుట తెల్పిన నందజును 
నంతోషించిరి, తరువాత వీ రందబును బురమున ేగిరి, 
అంతే “విద్యావంతుడు బుదిమంతుడు పరా క మకెబిథఈము 

సౌందర్య శాలియు నగు మాధవుడు సీ కల్లు. డగుట సర్వే 
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జననమ్మ తము, అతనికి మిస్రుండు నాతవికి నమూానుండు నగు 

మక రందునకు మవయంతిక సయ, నందను. డంగీకరించె నని 

భారివసువునకు రాజు వా సిన జాబును సౌదాముని కామండ 

కిక. జూవిను. ఆమెయు దాని. జదివినతోడనే యందటు 
నపరిమితానండభరితులైరి, పిదప శుహావై భవముతో 

మాలతీ మాధన్రులకును మదయంతికా మకరందులకును వివా 

వహాములు జరిగెను, అందబును సుఖంబుండిరి. 

నమాపము, 
అవాలని 








